










বৈষব-মাহিভয-মিরিছ 

ললিতমাধব 
[ নাটক ]. 
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স্ন্সিন্ক। 
ললিতমাধব নাটকের গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্তদেবের প্রধান পার্ষদ এবং 

শ্ীবৃন্দাবনস্থ ছয় গোস্বামীর অন্ততম রসতত্ব এগণের শিরোমণি শ্রীপাদ 
শ্লীরপ গোস্বামী । শ্রীঠৈতন্দেবের প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বৈশিষ্ট 

বহার রসতকে। অখিলরসামৃতমৃতিশ্ীপ্রীরা ধারুষ্ণের লীলাবিলাসের মহা মাধুরধ্য 
.রূনিগৃঢ় তত্বের অভিব্যক্তির জগ্গ প্রীপাদ শ্রীরূণ গোস্বা মী শ্রীতক্কিরসা মৃত- 
সিন্ধু ও শ্রনউজ্জলনীলমণি নামে যে অপূর্ব গ্রস্থদ্বয় বিরচন করেন, তাহারও 
বিশেষ উদ্াহরণের জন্য অপ্রাককৃত নিতালীলাময় শ্রীবিদগ্ধমীধব, শ্রীললিত- 

মাধব ও শ্রীদানকেলী-কৌমুদী-_এই তিনথানি নাটক তিন প্রকাশ 

করেন। এই তিনথানি নাটকই যুগলভজলনিষ্ঠ বৈষণবগণের হৃদয়ের ধন। 

গীবিদগ্ধমাধব নাটক ও ললিতমাধব নাটক রচন। এক সময়ে আরস্ত হইলেও 

বিদগ্ধমাধব-নাটক-রচনা-সমাপ্তির পাচ বদর পরে ললিতমাধব নাটকের 

সমাপ্তি হয়। শ্রীবিদগ্ধমাধৰ নাটকখানিতে শ্রগ্রীরাধাকষ্জের মিলনলীল! 

প্রধানরূপে ও শ্রীললিতমাধব নাটকে শ্রারাধারুষ্জের বিরহলীল! প্রধানভাবে 

বধিত হইয়াছে । বিদগ্ধ ও ললিত--নায়কের এই ছুই প্রকারভেদ । 
গক্তিরসামৃতদিন্ধুনতে চতুঃষষ্টিকলা ও বিলাসে যে নায়ক বিভৃষিত, তিনি 

বিদগ্ধ, আর যিনি বিদগ্ধ, নবযুবা এবং কেলিব্িয়ে সুনিপুণ ও নিশ্চিন্ত, সেই 

নায়ককে ললিত নামে অভিহিত কর! হয়। বিদগ্ধমাধবে ও ললিতমাধবে 

-মাধবের ঝ| শ্রীকুষ্ণের এই উভয়বিধ লীল! বণিত হইয়াছে। 

এই নাটকখানির রসবস্ত ও প্রকৃতি বুঝিতে হুইলে সর্ববপ্রথমে 
্স্থকারের চত্রিত্র ও জীবনকথ! সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ জান থাকার প্রয়োজন--এই 
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জন্য আমর] নাটকখানির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইবা: 

পূর্ব্বে এই নাটকের গ্রস্থকার শ্রীপাদ শ্রীরপ গোস্বামীর জীবনকথা অ্ি' 
ক্ষেপে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম । 

গ্রন্ছকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী 
শ্ীরূপের কনিষটভ্রাতা অন্ুপমের পুক্র সুবিখ্যাত শ্রীজীব গোস্বামী 

তাহার লঘুতোষণীর উপসংহারে যে বংশপরিচর় দিয়াছেন, তাহাতে দেখা 
যায় যে, কর্ণাটরাজ জগদ্গুরু সর্বজ্ঞ এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তাহার 

পুজের নাম অনিরদ্ধ। অনিরুদ্ধের জ্যেষ্টপুজর রূপেশ্বর- বৈমাত্রেয় রুনিষ্ঠ 

ভ্রাত। হরিহর কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া কর্ণাট ত্যাগ করিয়া বজদেশে 
আগমন করেন। তাহার একমাত্র পুক্র পদ্দনাভ নৈহাটীতে বসতি-স্থাপন 

করেন। পদ্মনাভের পঞ্চপুত্রের মধ্যে মুকুন্ব সর্বকনিষ্ঠ । এই মুকুন্দের 

একমাত্র পুত্র কুমারদেব। ইনি জ্ঞাতিবিরোধে নৈহাটা ত্যাগ করিয়া পুব্ব- 

বঙ্গের বাক্লাচন্ত্রদ্বীপের হিন্দু রাজার রাজ্যে গগন বসতি করেন। 

শ্রীদনাতন, শ্রীরপ ও শ্রীবল্পভ ঝা অনুপম কুমারদেবের এই তিন পুভ্র। 

সম্ভবতঃ ১৩৯৪ শকাব্দে সনাতন, ১৩৯৯ শকাৰে শ্রীূপ ও ১৪০৩ শকানে 

গ্রীবল্লভ আবিভূত হন। 

ভ্রাতৃত্রয় আরব্য ও পারস্ত ভাষার স্থপঙ্ডিত ছিলেন এবং গৌড়ের বাদশাহ 

হুসেন সাহার রাজমরকারের উচ্চপ্দে নিযুক্ত হন। সনাতন ও রূপ সংস্কত" 

শান্ত্রেও পরম পণ্ডিত ছিলেন ৷ বাদশাহের অধীনে কাধ্য করিবার সময়ে 

তাহার! গৌড়ের উপকণ্ঠে রামকেলিগ্রামে বাম করিতেন। এই রামকেলি 

গ্রামে সনাতন ও রূপ বহু দেবমান্দর প্রতিষ্ঠ1! করিয়া দেবসেবার বন্দোবস্ত 

করিয়াছিলেন। রূপ-সলাতনের গৃহে বনু ব্রাঙ্মণ-পণ্ডিত আহত হইয়া 

শান্ত্রবিচার করিতেন এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকট পারিতোধিক গ্রহণ করিতেন। 
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সংস্কত ভাষায় তাহার! সার্বভৌম ভট্টাচার্ধা, সার্বাভৌমের ভ্রাতা বিগ্চা- 
বাচস্পতি প্রমুখ মনীধিগণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সপ্তগ্রামের 
ন্প্রদিদ্ধ সৈয়দ ফকরউদ্দীনের নিকট তাহার! পারস্ত ভাষায় শিক্ষালাভ 

করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপ উভয়েই পৃব্বন্নকৃতিফলে শৈশব হইতেই 
ভগবদ্তক্তিরসে সুরসিক ছিলেন। শ্রারূপ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সনাতনের 

নিতান্ত অনুগত শিষ্য ছিলেন। শ্রীরূপে শৈশব হইতেই কবিত্ব-শকির 

বিকাশ হইয়াছিল। পরবর্তী কালে মাধুর্যারস-প্রবাহের গভীর স্পর্শে সে 
কবিতবশক্তির অলৌকিক লীলাবিলাসদে জগতে বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, 

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্রলনীলমণির মত ভক্তি রসপূর্ণ গ্রস্থনিচয়ের আবিভাৰ 

ঘটিয়াছিল। শ্রীল সনাতন গোস্বামী গৌড়েখ্বর হুসেন সাহার খাস্ মন্ত্রী বা 

প্রধান মন্ত্রীর পদে কাধ্য করিতেন এবং দবীর খাস্ নামে প্রনিদ্ধ ছিলেন। 

যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ও রাজ্যশাসন কার্যে তিনি হুসেন সাহার দক্ষিণ হস্ত ছিলেন, 

এবং তাহার ভ্রাত। শ্রীরূপ র্লাজস্ববিভাগের উচ্চতমপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়। 

সাকর-মল্লিক নামে পরিচিত ছিলেন। ইহাদের কনিষ্ট ভ্রাতা বল্লভ 

বীদশাহের টাকশালের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন । 

শ্রীরপ গৌড়ে থাকিতেই হংসদূত ও উদ্ধবসন্দেশ নামক শ্রীকৃষ্ণলীলার 
দ্ুইখানি অনুপম কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 

সনাতন গোশ্বাণী শৈশবকাল হইতেই ভাগবতে পরমপণ্ডিত ছিলেন । 

সনাতন সুপ্রসিদ্ধ বিগ্ভাবাচম্পতির নিকট উত্তরকালে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষালাভ 

করেন। অনুমান হয়, সার্বভৌম ভট্টাচাধ্য ও বি্াবাচস্পতি উভয়েই 

শ্রীচৈতন্তদেবের আনুগত্যে ভক্তিরমের অধিকারী হইলে সনাতন গোস্বামী 

বিদ্বাবাচস্পতির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীরূপ সনাতনের নিকট 

দীন্ষ। গ্রহণ করেন, এবং চিরজীবন সনাতনের আদেশাহ্ুসারে পরিচালিত 

হন। সনাতনই তাহার পিতা, মাতা, ভাত! ও অন্তরঙ্গ সখার স্থান অধিকার 
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করিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ৈকশরণ দুইটি ভ্রাত। ষেন এক বৃত্তের ছুইটি পুষ্প--. 
একজনকে ছাড়িয়! অপরের জীবনের অস্তিত্ব কল্পনা করাই অসম্ভব । 

বৈষ্বগ্রন্থে সনাতনের বিবাহের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। 

কিন্তু প্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীরূপের স্ত্রীর সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান প্রদত্ত 

হহয়াছে। যশোদানন্দন তালুকদারের প্রকাশিত প্রেমবিলাসের 

ব্রয়োবিংশ বিলাসে দেখা যায় যে, এক দিন রূপ রাজকার্ধ্য শেষ. করিয়া, 

অনেক বাত্রিতে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া, আহারাদি শেষ কাঁরম! শয়ন 

করিলে পর একটি বিষাক্ত কীট তাহাকে দংশন করে। তাহাতে 'ন্তিনি 

অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পত্রীকে আলো জালিতে কহিলে, তাহার পত্রী নিকটে 

অন্ত কোনও দ্রব্য ন। পাইয়া চক্মকির দ্বার! শ্রীরূপের একটি মূল্যবান 
পোষাক পোড়াইয়! আলোক প্রজ্বালিত করেন। ইহাতে রূপ গোস্বামী 

একটু দুঃখিত হইয়। অন্থযোগ করেন | বথা_ 

গোসাঞ্জি কহে বহু মূলের পোষাক পুড়িল। 

পত্রী কহে আমাব কর্তব্য কার্য কৈল ! 

পতি-সেবা পতি-পূজা! স্ত্রীলোকের সার । 

তার কাছে ধন-সম্পদ হীর! মুক্তা ছার ॥ 

রূপ কহে প্প্রিয়্ে তোমার কর্তব্য করিল। 

আমার কর্তব্য কেন জম না দেখিল ॥ 

এই উপাখ্যান সত্য হইলে, শ্রীৰপের অবশ্তঠই বিবাহ হইয়াছিল, এ কথা " 

ত্বীকার করিতে হইবে | বল্লভের যখন বিবাহ হইয়াছিল, তখন রূপের ও 

সনাতনের বিবাহ হওয়া! খুবই সম্ভবপর | বিশেষতঃ তৎকালে অনাশ্রমী 

হইয়! থাক! নিতান্ত নিন্দনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। যখন তাহারা 
্রন্মচর্য্য আশমে অবস্থিত ছিলেন না, বিশেষতঃ সংসারযাত্র! নির্ব্ধাহের জন্ 

যবনরাজের চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথন তাহার! বিবাহিত ছিলেন 
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বলিয়াই ধরিয়! লইতে হইবে । প্রেমবিলাসের যে উপাখ্যানটি উপরে বঝণিত 

হইয়াছে, তাহাতেই দেখা যায় যে, শ্রীৰপের হৃদয়ে এ ঘটন হইতেই বৈরাগ্ের 

উদয় হয় | যাহ! হউক, শ্রীৰপ কখনও নিজের জো ভ্রাত। সনাতন ভইতে 

স্বতন্ত্র নহেন, তিনি জ্যে্ট ভাতার সহিত পরামশ্ব করিরা জীবনের চরম 

উদ্দেন্ত সার্থক করিবার জন্য পুরীতে শ্রীচৈতন্তদেবের নিকট পত্র প্রেরণ 

কারয়া তাভার নিকট আত্মনিবেদন করেন! মহাপ্রভু পত্রের দ্বারা 

ন্রাতৃদ্ধয়ফে সান্তনা দান করিয়া কাণের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। 
অতঃপর ১৪৩৫ শকাব্দায় শীবৃন্দানযাত্রার ছল করিয় শ্রীচৈতন্তদেব গৌড়ে 

আগমন করেন । প্রতাপরুদ্র তাহ!কে নিজ সৈশ্যসামন্চ, পার্ষদ ও পরিবার 

পরিবেষ্টিত করির। পরম্যত্তে পিছলদহ পার কারয়া দিলেন, তাহার পর 

পাণিহাটা পর্যন্ত জলপথে আপিয়া নভাপ্রতু স্থলপথে শ্রীনবদ্ধীপে আয় 

জললাকে দর্শন করিলেন । নবদ্বীপের সন্নিহিত বিদ্ভানগরে আপিয়! মহাপ্রভু 

সনাতনের গুরু বিগ্ভাবাচম্পতির গৃহে এক দিন অনস্থান করিলেন এবং 

তাহার নিকট সনাতনের ও রূপের সকল কথ জানিয়া লইলেন। মহাপ্রতু 

ন্ব্দীপের পথেও শ্রীবুন্দাবনে যাত্রা করিতে পারিতেন, কিন্ধু তাহার 
'প্রমতক্ত শ্রীরপ সনাতনকে আত্মপাৎ করিবার জন্ত তিনি অধক পথ 

হইলেও গৌড়ের পথে শ্রীবুন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এখানে আপিবার 

সময়ে লক্ষ লক্ষ লোক তাহার অপূর্ব আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়৷ তাহার সাঁহত 

রামকেলি গ্রাম পধ্যস্ত আসিয়াছিল। এখানে গৌড়ের বাদশাহ হুসেন শাহ! 

এক -জন কপর্দকহীন সন্যাসীর মহিত এইরূপ লোকসংঘট্র দেখিয়৷ বিস্মিত 

হন এবং এই সন্যাসীর নিশ্চয়ই প্র্থরিক শক্তি আছে বলিয়া মনে করেন। 

শ্রীচৈতন্তদেব এই স্থানে অবস্থান করিবার সময় ব্রাত্রিকালে.নির্জন সময়ে 

গতি গোপনে শ্রীরূপ ও সনাতন ছুই ভ্রাতা আসিয়া তাহার চরণে শরণ গ্রহণ 

করেন। শ্রীচৈতন্তদেব এ সময়ে স্পই্ভাবে তীহাদিগকে জ্ঞাপন করেন যে, 
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গৌড়ের নিকটে আসিবার ত্াীভার কোনই প্রয়োজন ছিল না ; কেবল তিনি 

এই ভ্রাতৃদ্বয়কে আত্মসাৎ করিবার জন্তই এই পথে আদিয়াছেন। শ্রী 

ও সনাতন শ্রীচৈতন্তদেবকে দেখিয়। তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্ঠ স্থির করিয়া 

ফেলিলেন)_ তাহারা সংসাব তাগ করিয়া চিরজীবনের জন্ত শ্রীচৈতন্দেবের 

কার্ধাকেই নিজকার্ষা বলিয়া বরণ করি! লইবার সংকল্প করিলেন। 

তাঁহার সময়ের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন । কিন্তু ব্রাজমন্ত্রী পরম 

বুদ্ধিমান সনাতন মহাপ্রভুকে বলিলেন_-এই' জনসংবট্ট লইয়া শ্রীবন্দাবল. 

ষাত্রা করা কোনক্রমে সমীচীন নতে | শ্রীমচ্চৈতন্তদেব সনাতনের এই 
কথায় এই জনসমুদ্র লইয়া আর বুন্দাবনের পথে অগ্রপর নখ হইয়! 

এই স্থল হইতেই শাস্তিপুর ভইফা পুবীধামে প্রত্যাবর্তন করিলেন । 

তার কিছুদিন পরেই আপনাদিগের বিষয়-সম্পর্তির বন্দোবস্ত স্থির করিয়া 

শ্রীরূপ ১৭৩০ শকাব্দীয় গৌডেশ্বরের কার্ধা পরিত্যাগ করিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতা 

বল্পভ বা অন্থুপমের সহিত বামগেলি পরিত্যাগ করেন। মহাপ্রভু 

শ্রীরন্দাবন গমন করিয়! তথ! হইতে প্রয়াগে ফিরিয়া! আসিয়াছেন,__ঢই ভাই 
প্রয়াগধামে গমন করিয়! তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । জোষ্ঠ ভ্রাতা 

শ্রীসনাতন শ্রীরপের ও শ্ীবল্লভেব সহিত পরামর্শ করিয়া! অগ্রে নির্বিঙ্ে এই 

ঢই ভাইয়ের প্রব্রজ্যার ব্যবস্থ। করিয়াছিলেন । পরে ১৪৩৭ শকাবে তিনি'ও 

হুসেন শাহার কার্য পরিত্যাগ করিলে হুনেন শাহ তাহাকে বন্দী করিয়া 

রাখেন । কারারক্ষীকে প্রচুর অর্থ উৎকোচদান করিয়া তিনি৪ পরে 

বনপথে যাত্রা করিয়া ধারাণসীধামে শ্রীচৈতন্তদেবের সহিত মিলিত হন । 

শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ প্রয়াগে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলে তিনি 

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটের নিকট এক নির্জনকক্ষে অবস্থিতি করিয়া দশ দিন 

ধরিয়। শ্রীরূপ গোস্বামীকে ভক্তিশান্ত্রেরঃ রদশান্ত্রের ও প্রেমধর্ম্দের নিগৃঢ় তত্ব 
শিক্ষা দান করেন। শ্রীল কবিকর্ণপুর তাহার সুবিখ্যাত শ্রীচৈতন্ত-চন্দো দয় 
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নাটকখান্সিতে শ্রীৰপের পম্বন্ধে যে চমৎকার শ্রোক কয়টি রচনা করিয়াছেন, 
তাহাতেই শ্রীরূপের প্রতি মহাপ্রভুর করুণার অতি স্পষ্ট পরিচয় প্রদত্ত 

হইয়াছে । সেই শ্লোক কয়েকটি এই £-_- 
কালেন বুন্দাবনকেলিবার্ত। লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতৃং বিশিষা | 

রুপামুতেনাভিষিষেচ দেবস্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ ॥ 

ষঃ প্র1গেৰ প্রিয়গুণগণৈর্থাটবদ্ধোপি মুক্তো। 

গেহাধ্যাসাদ্রস ইব পরো মূর্ত এবাপ্যমূর্তঃ | 

প্রেমালাপৈদৃটি তরপরিষঙ্গ রঈ্গৈঃ প্রয়াগে 

তং শ্রীর্ূপং সমমনুপম্নে জগ্রাহ দেবঃ ॥ 

প্রিয়ন্বরূপে দগ্িতশ্বরূপে প্রেমস্ব্ূপে সহজাভিনূপে । 

নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে ততান রূপে স্ববিলাসরূপে ॥ 

অর্থাৎ__প্শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্ীরাধারুষ্ণের লীলাবিলাসের কথ! কাঁল- 

ক্রমে বিলুপ্ত হওয়ায় শ্রীকৃঞ্চচৈ তগ্ভদেব পুনর্রবার.তাঁহা বিশেষরূপে প্রকাশিত 

করিবার নিমিত্ত শ্রারূপ ও শ্রীপনাতনকে ক্ুপামুহের দ্বারা অভিষিক্ত 

কারয়াছিলেন।” 

শ্যনি পূর্ব হইতেই প্রিয়তম, সেই শ্রীগৌরাঙগদেবের গুণগণের ছারা 

দুঢ়রূপ আবদ্ধ হইয়। সংসারাবেশ হইতে বিমুক্তঃ এবং অমূর্ত শৃঙ্গাররসই যেন 

মৃভিধারণ পূর্ব্বক যে শ্রারূপের আকারে প্রকাশিত ভগবান শ্রীর্ষ্ণচৈ তন্যদেব 

শ্রীবল্লভের সহিত সেই শ্রীরূপকে প্রেমালাপ ও গাঢ় আলিঙ্গন দ্বারা স্থীয় 

কূপারূপ অমুতে অভিষেক করিয়াছিলেন । 

“ষিনি স্বরূপ গোস্বামীর অতীব প্রিয়, যিনি শ্রীচৈতন্তদেবের পরম 

প্রিয়পাত্র--ধিনি প্রেমরদের মৃত্তিমান স্বরূপ? যিনি মহাপ্রভুর অভিন্ন কলেবর 

ও বিদ্ৃতিম্বরূপ, সেই শ্রীরপগোস্বামীতে তিনি স্বাভাবিক ও পরম মধুর 

স্বীয় প্রেম ও স্বীয় স্বরূপ বিস্তার করিয়াছিলেন ।”» 
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এতাৃশ শ্রীরূপ ্বীর জোটটব্রাতার সহিত শ্রীবৃন্থাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার 
ও ভক্তিশান্ত্র প্রচার শ্রীচৈতন্তদেবের অবতারের এই ছুই মুখ্য কার্যের 

নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সকল কাণ্যের শক্তি সংগ্রহ করিবার জন্ত 

আর একবার ১৪৩৯ শকে নীলাচলে গমন করিয় শ্রীবপ সর্বশক্তির 

মূলাশ্রয় শ্রীচৈতন্তদেবের সমীপে অবস্থান করেন। এই সময়ে শ্রীন্ূপ 

শ্রীকৃষ্ণলীপার একথানি নাটক লিখিবেন বলির! করচাকারে তাহার 

নান্দীগ্লেকাদি রচনা! করিতেছিলেন। শ্রীরূপ যে কাব্য-নাট ক-অলঙ্কারা- 

দিতে পরম পণ্ডিত এবং রসশান্ে ও ভক্তি/দদ্ধান্তে সুপ্রবীণ, শ্রীমন্সহা প্রভূ 

শ্রীচৈতন্তদেবৰ তাহার নীলাচলের প্রিয়পার্ষদ স্বরূপদাীমোদর গোস্বীমীঃ 

রামানন্দ রায় বাসুদেব সার্বভৌম এবং গদাধর প্ত ও »রিদাস ঠাকুরকে 

জ্ঞাত করাহবার জন্ত এক অপূর্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন । তিনি 
রথাগ্রে নৃত্য করিবার সময়ে কাবাপ্রকাশ ভইতে একটি শ্লোক গান 

করিতেন; কেন যে মহাপ্রভু এ শ্তরোক পড়িতেন, তাহার মনন শ্রীম্বরূপ- 

দামোদর প্রমুখ ছুই এক জন মম্মী ভক্ত ভিন্ন অন্ত কেহ অবগত-ছিলেন না, 

কিন্ত শ্রীরূপ মহা প্রভুর পঠিত শ্রী শ্লোক শুনিয়া উহার মর্মার্থ গ্রহণ করিয়। 

শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজশীমন্তিনীগণের কুরুক্ষেত্রে মিলনের প্রসঙ্গ লহয়া 
কুরুক্ষেত্রমিলনে যে শ্রীবন্দাবনের লীলামাধুরীর স্ফৃণ্তি সম্ভবপর লহ্ছে, 

এইরূপ অর্থব্যঞ্রক একটি শ্লোক রচন! করিয়৷ তালপত্রে &ঁ শ্লোকটি 

নিজের বসতিকুটারের চালে গুঁজিয়া রাখিয়া »মুদ্রন্নান করিতে যান। 
মহা গ্রভু শ্রীহ্বরূপ দামোদরের সহিত শ্রীরূপের বাঁসগৃহে আসিয়। প্র শ্লোকটি 

পাইয়৷ আনন্দে মত্ত হইলেন, এবং সেই শ্রোক স্বরূপ দামোদরকে দেখাইয়। 

জিজ্ঞাসা করিলেন, 

“মোর অন্তববার্তী রূপ জানিল কেমনে ?” 

প্ীম্বরূপ গোস্বামী 'দুততরে বলিলেন, তুমি নিশ্চয়ই ইহাকে কৃপা 
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করিয়াছ? না হইলে তোমা অন্তরের কথা শ্রীব্প কি প্রকাবে 

জানিতে পারিবে ?” তথন-_ 

প্রভূ কহে--ইছো আমায় প্রয়াগে মিলিলা । 

যোগ্যপাত্র জানি ইহায় মোর কৃপা তৈল! ॥ 

তবে শক্তি সঞ্চারি আমি কৈল উপদেশ । 

তুমিহ কহিও ইহার রসের বিশেষ ॥ চৈঃ চঃ ৩১ 

ইহার পূর্বব হইতেই শ্রীৰপ শ্রীরুষ্ণলীলা সম্বন্ধে একখানি নাটক লিখিবেন, 
এবং & নাটকে ব্রজলীলা ও গ্ররলীলা উভয়ই থাকিবে, এইরূপ ভাবি 

নাটকের নান্দীপ্রভৃতি' রচন! করিতে আরন্ত করিয়াছিলেন। কিন্ত 

শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরী আসিবার পথে উড়িষ্যার সত্যভামাপুর নামক 

একটি গ্রামে একরাত্রি অবস্থান করেন। তথায় তিনি র্রাত্রিকালে 

স্বপ্রে দেখিতে পাইলেন যে, এক দিব্যরূপা নারী আসিয়া তাহাকে 

বলিতেছেন-_-“আমার নাটক পৃথক করিয়া রচনা কর? এবং আমার 

কৃপায় ওঁ নাটকখানি অপর্ধ লক্ষণবিশিষ্ট হইবে।* শ্রীরূ্প বিচার 

কক্রিয়। স্থির করিলেন; নে শ্রীমতী সত্যভামাদেবীই এ প্রকার আদেশ 

করিলেন। নীলাচলে আসিলেও এক দিন শ্রীচৈতন্তদেব শ্রীরূপকে 

রুহিলেন-_ 

“কৃষ্ণকে বাহির নাহি করি ব্রজ হৈতে। 

ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যায় কাহাতে ॥৮ 

তথন শ্রীরূপ স্থির করিলেন যে, তিনি ব্রজ্লীল। ও পুরলীলায় ছুইখানি 

পৃথক নাটক রচনা করিবেন এবং পুরীধামে অবস্থান করিয়া «বিদগ্ধমাধব” 

নামে ব্রজলীলার ও ণললিতমাধব* নামে পুরলীলার নাটক রচনা আরস্ত 

কক্পিলেন। পুরীতে অবস্থান করিবার কালেই রসতব্বজ্ঞ-চড়ামণি শ্রীন স্বরূপ 



[ 0%০ ] 

দামোদর ও নুপ্রসিদ্ধ ০শ্রীজগন্নাথবল্পভ৮ নাটকের গ্রন্থকার নাট্য কলা- 

বিশারদ রায় রামানন্দ, ভক্তপ্রবর শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও ভাগবতোত্তম 

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, পতিতপাবন প্রেমি ক-চূড়া মণি শ্রীল নিত্যানন্দ, ভক্তি- 

শান্ত্রে প্রবীণ শ্রীল অদ্বৈত আচার্য ও পপ্ডিতপ্রবর ভক্তিরসন্ঞ শ্রীল সার্বব- 

নম ভট্টাচার্য্য প্রমুখ ভক্তগণকে লঙ্গে লইয়! শ্রীরপের এই নাটক ছুইখানির 

সারভাগের পরীক্ষা করেন। এই ভক্তবিদ্বংসভাব বিচারে নাটক ছইথানি অতি 

চমৎকার কবিত্বে ও রসমাধূর্ষ্যে পূর্ণ বপিয়া৷ মকলেই স্থির করেন। এমন 

কি, স্থযোগ্য সমালোচক শ্রীল রামানন্দ রাষ পর্যাস্ত স্বীকার করিলেন যে-- 

“কবিত্ব না হয় এই অমৃতের ধার । 

নাটক লক্ষণ সব সিদ্ধান্তের সার ॥ 

প্রেম পরিপাটা এই অদ্ভুত বর্ণন | 

শুনি চিত্ত-কর্ণের হয় আনন্দ ঘূর্ণন । 

তোমার শক্তি-বিস্থ জীবে নহে এই বাণী, 

তুমি শক্তি দিয়া কহাও হেন অনুমানি ॥* 

মহাপ্রভূ যে যোগাপাত্র দেখিয়! 'ও রূপের অনাধারণ গুণে পরিতুষ্ট হইয়া এবং 

ইহার অনুপম কবিত্বশক্তি দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়। ব্রসপ্রচারের জন্য ইহাতে 

শক্তি সঞ্চার করির'ছেন, ইহা অন্তরঙ্গ ভক্তমণ্ডলীব্ন সমক্ষে নিঃসস্কোচে 

স্বীকার করিলেন এবং সমস্ত ভক্তমণ্ডলী এবং আচাধ্যগণকে শ্রীরপকে 

আশীর্বাদ করিতে বলিলেন। শ্রীরূপ এইবূপ অলৌকিকী ভাগবতী 

শক্তিতে শক্তিমান হইয়া ব্রজলীলার ও পুরলীলার মুলতত্বের সাক্ষাদনভৃতি- 

লব্ধ শক্তির দ্বারা এই নাটক ছইখানি রচন। করেন | প্রসঙ্গত: আমব্রা এই 

স্থানেই ললিতমাধব নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বংকিঞ্চিং আলোচনা! করিয়া 

শ্রীরূপের সংক্ষিপ্ত জীবন-কথ| শেষ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম । 
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ললিতমাধব নাটকের বৈশিষ্ট্য 

পুরলীলাকে শ্রীরন্দাীবনলীলার মাধুর্যো পরিপূর্ণ করিবার চেষ্টা! এ 

নাটকের বৈশিষ্ট্য । পুরলীলায় মহিষীগণ যে তত্তঃ শ্রীবন্দাবন-লীলার স্বয়ং 
ভগবাঁন্ নন্দনন্দনের স্বকীয় শক্তি ভইতে অভিন্ন, ইভাই এই নাটকে 

প্রতিপন্ন করিয়! প্রকান্ঠে ও আভাসে শ্রীবন্দাবনলীলার পরম চমকারিতারই 
. পরিচয় প্রদান করিবার জন্ত এই নাটকখানি রচিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে, 

্রবন্দাবনলীলা যে গ্রচ্ছন্নভাবে শ্রীদ্বারকালীলায় অবস্থিত, ব্রজলীলাব 
উপাঁসকগণের সেই সামান্য প্রতীতির উৎপাদন করা, এবং পুরলীলার 

উপাসকগণের চিত্তে পুরলীলার মধ্ো ব্রজলীলার অনুপম মাধুর্যা বৈশিষ্ট্য 

সধগর্রিত করিয়। দিবার মহ্রদেশ্তুও এই নাটকে বিদ্যমান । বীহার। 

শ্রীরাধামাধবের পুরলীলার উপাসক--অত এব স্বকীয়াবাদী এবং বাহার! 

ভাগবতে বণিত ব্রজলীলার পরকীয়া! ভাবের উপাসক, এই উভয় সশ্প্রদায়ের 

মধো যে তত্বতঃ কোনও ভেদ নাই এবং বিবারদেরও ষে কোনও কারণ নাই, 

ইহ! শ্রীবপ গোস্বামী এই নাটকখানিতে অপূর্ব কৌশলে প্রতিপাদন 
করিয়াছেন । ফলতঃ শ্রীবিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধৰ এই ছুইথানি নাটক 

লীগা সিদ্ধান্তের খনিবিশেষ, তন্মধ্যে সিদ্ধান্তাংশে ললিতমাধবের চমৎকারিত্ব 

আরও অধিক । এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত রাখিবার জন্ত পরম প্রতিভাশালী 

শ্রী্বপ গোস্বামী নাটকথানির আখ্যানভাগের ষে অভিনবত্ব 'প্রকটিত 

করিয়াছেন, ললিতমাধবের পাঠকের পক্ষে সর্বাগ্রে তাহাই উপলব্ধি 

হহয়। থাকে । 

ললিতমাধব নাটক বিদগ্ধমাধব হইতে আয়তনে বুহত্তর । বিদগ্ধ-মাধব 

সাতটি অক্কে সমাপ্ত ও ললিতমাধব দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ড। পাত্র-পাত্রীর 
সংখ্যাও ললিতমাধবে অধিক । গোপীশ্বর মহাদেবের স্বপ্াদেশে দীপান্থিত। 
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মহোৎসবে গোবর্ধনের আরাধনার্থ রাধাকুণ্ডের তটবর্তা শ্রীমাধর-মন্দির- 

প্রাঙ্ছণে সমাগত বৈষ্ণবগণের তুষ্টিবিধানের জন্ত এই নাটকখানির অভিনয় 
প্রবর্তিত হইয়াছে | সুবিখ্যাত কলানিধিবগী শ্রীরুষ্ণের কথা লইয়া এই 

নাটকপ্রসঙ্গের আরম্ত। গৌরী পিতা হিমাচলের কন্তাসৌভাগো বিন্ধাপর্বত 

দ্রঃখিত হইয়া অনুরূপ কন্তাসৌভাগ্যলাভের জন্ত তপন্তার দ্বারা ব্রহ্মার 

প্রসম্নত৷ সম্পাদন করিয়া! ছুইটি কন্তালাভের বর প্রাপ্ত হন । ব্রহ্মার বরে এই 

কন্যাদ্ধয়ের বর ধূর্জটি-বিজয়ী হইবেন এবং অশেষ কল্যাণগুণ দ্রার!' বিশ্বের 

বিস্ময় বন্ধন করিবেন ; এদিকে শ্রীরাধিক! ও চন্দ্রাবলী গোকুলের বুষভানু ও 

চন্দ্রভা? এই গোপদ্বয়ের স্ত্রীদ্বয়ের গভে আবিভভূতা হইলে তাহাদের গভ 

হইতে আকর্ষণ করিয়! এ গভদ্বয়কে বিন্ধাপর্বতের স্ত্রীর গর্ভে সংস্থাপন কর! 

হ্য়। অতঃপর প্রস্থতা হইলে কংদপরিচারকা পুত্রহারিণী পৃতনা বিস্ধ্য কন্টা 

শ্রীরাধাকে গোকুলে আনয়ন করেন। শ্রারাধার নাম ছিল তারা । 

বিন্ধ্যাচলের কনিষ্ঠ কন্তা তারা অপহৃত! হুইলে বিন্ধ্যাচলের পুরোহিত 

রাক্ষপনাশক মন্ত্র পাঠ করিলে শিশুহাব্রিণী কংসানুচরা পৃতনা [বত্রস্তা হইয়! 

ভয়ে পলায়ন করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে জ্যেষ্টা কন্তা বিদভদেশ-গামিনা 

একটি নদীর স্রোতে পতিত হন । বিদভাধিপতি রাজা ভীম্মক চন্দা- 

বলীকে নদীন্তোতে প্রাপ্ত হইয়। তাগীকে নিজগ্ৃতে আনয়ন করেন এবং 

তাহাকে প্রতিপালন করেন। চন্দ্রাবলীই পরে গোকুলে নীতা হইয়া 

চন্দ্রভান্ুর কন্ঠ! ও কর্ালার লাতিনীরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। পৌোর্ণমাসী 

পৃতনার রোড় হইতে শ্রীরাধার সখী ললিতাঃ চন্দ্রার সখী মনোজ্ঞা, পল্লাঃ 

ভদ্রা, শৈব্য! ও শ্যামাকে প্রাপ্ত হন। বিশাখার জন্ম গোকুলে নঠে-- 

বিশাখা যমুনাপ্রবাহে ভাসিয়। যাইতেছিলেন, জটিল তাহাকে তুলিয়া 

আনেন । গোবর্ধনাি গোপগণের সহিত চন্দ্রাবলী প্রভৃতির বিবাহ কংস- 

বঞ্চনার্থ যোগমায়ার ছলন!, বাস্তবিক ঘটনা নহে। এই সকল কন্ত] 
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গোপদিগের স্পর্শ যোগ্য নহে, উহার সকলেই শ্রীুষ্কান্ুরাগিণী। অতঃপর 

এই নাটকের তৃতীয় অষ্ষে দেখা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গমন করিলে 
শ্রীারাধিক। প্রবল বিব্রহে যমুনাজলে তন্থৃত্যাগের জন্য অবতীর্ণ হন, এবং 

ললিতাও তাহার সহিত যমুনায় প্রবেশ করেন। স্ুর্যানন্দিনী যমুনা 

শ্রীরাধাকে ও ললিতাকে স্ধ্যভবনে লইয়া যান। হৃর্ধযদেব আরাধনায় তুষ্ট 

হইয়। সত্রাজিৎকে স্তমস্তকমণিসহ একটি কন্তা দান করেন। ইনিই 

' শ্রীরাধিক1 ; কিন্তু দ্বারকায় সত্রাজিৎ-নন্দিনী সত্যভান৷ নামে প্রসিদ্ধ । 

রাজ! ভীন্মকে রর অপহৃতা! কন্তাই গোকুলে চন্দ্রাবলী নামে প্রপিদ্ধা ; শ্রীরুঞঝ্ের 

মথুরাগমনের পর ভীন্মক স্বীয় পুত্রের দ্বার এই কন্তাকে আনয়ন করেন 

এবং পরে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার বিবাহ হয়, ইনিই কুক্সিণী নামে দ্বাবুকায় 

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রবল বিরহে তৃগুপতনের দ্বারা পতিতা হইবার 

সময়ে ললিতাকে জান্ববান প্রাপ্ত হন, ইনিই পরে জানম্ববতী নামে প্রপিদ্ধ। 

হইয়াছিলেন এবং শ্রীকঞ্হস্তে সমপিতা হন। বুজের কাত্যায়নী-ব্রতপর৷ 

কুমারীদিগকে কামাথা| দেবীর আদেশে নরকান্থর অপহরণ করিয়। লইয়। 

গয়াছিল, শ্রীকুষ্জ নরকান্থ্রকে বধ করির। তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া 

আনেন, তাহারাই দ্বারকামম অষ্টোত্তরশতাধিক-যোড়শসহ5আ মহিষী। 

এইরূপে ব্রজের সমস্ত শক্তিকে দ্বারকার নববুন্দাবনে আনয়ন কক্রিয়! 

দ্বারকালীলার প্রবৃত্তিই ললিতমাধবের বৈশিষ্ট্যঃ এমন কি, নন্দ-যশোদাকেও 

অবশেষে দ্বারকায় আনয়ন কর। হইয়াছে । এই নাটকের পঞ্চম অস্কে 

দেববি নারদের স্বগত উক্তির দ্বার! এই তত্ব আরও বিশদরূপে ব্যক্ত করা 

হইয়াছে; যথা-_ 
“নারদ 1--( ক্ষণকাল চিন্ত। করিয়! শ্বগত) নিশ্চয়ই এই সকল পুররমণী 

ও ব্রজরমণী তত্বাংশে সমান হইলেও দেহাদির দ্বার! ভিন্ন । মধ্যে মায়! 

( যোগমায। ) কর্তৃক ইহার! অভিক্না হলঃ সম্প্রতি ব্রজধামে সেই সকল 
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ব্রজরমণী প্রেমমুচ্ছিত। হইয়। আছেন, কিন্ত যোগমায়া কর্তৃক বিরহকালেও 
যাহাতে প্রিয়সঙ্গন্ুখ লাভ হইতে পারে, সেই জন্য সে স্থানকে অর্থাৎ 

ব্রজকে আচ্ছাদন করিয়। পুররম্ণীগণকে স্বীয় স্বীয় অভেদদ অভি শনের 

আবেশের দ্বারা দীর্ঘ ব্প্রের স্তায় হইয়াছে। যাহার! উদ্ধবাগমনে ও কুকুক্ষেত্র 

যাত্রায় নিবৃত্তের স্তায় হুইয়াছিলঃ তাহারা সমানচররিত্রা হইলেও এই 

অষ্টোত্তর-একশত ষোড়শ সহস্র হইতে পৃথক্। যাহা হউক, এখন সে 

রহস্ত-উদযাটনে প্রয়োজন নাই ।” 

কাহারও এই নাটকের তত্ব বুঝিবার কোনও অসুবিধা হইলে, 

দেবধষি নারদের এই কথায় মুলতন্ব একেবারে বিশদরূপে প্রকা- 

শিত হইল। অতঃপর ললিতমাধবেও যে পুরুলীলার আচরণে মূলতঃ 
ব্র্লীলাহ বণিত হইয়াছে সে সম্বন্ধে সন্দেহের আর কোনও অবকাশ 

নাহ। 

কিন্তু এই নাটকের তৃতীয় 'অস্কে প্রধানভাবে ও অগ্ঠান্ত স্থানে যেরূপ 
স্ুতীব্রভাবে বিপ্রল্ত ব৷ বিরহের বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহ। অন্ত কুত্রাপি 

স্থুলভ । যুগলভজনশীল ভক্তগণের এই স্থান পাঠে ধেধ্য রক্ষা কর! 

অপস্তব। কথিত আছে, শ্রীর্ূপ গোস্বামী এই নাটকখানির রচন! সমাপ্ত 

করিয়। ঙিয়নুহৃৎ অভিন্নহৃদর় শ্রীমৎ রঘুনাথ দাদ গোন্বামীকে এই নাটক- 

থানি পড়িতে দেন। তিনি এই নাটকখানি পড়িতে পড়িতে বিরহদশার 

প্রাবল্যে উন্মপ্ডের সায় হইয়! উঠেন-_ পুনঃ পুনঃ মৃচ্ছিত হইতে থাকেন। 

অথচ, তাহার নিকট হইতে এই নাটকথানি ফিরাইয়| লওয়াও অসস্তব__ 

কারণ, তান দিবানিশি এই নাটকখানিকে এককপ বুকে ককিয়াই দিন 

কাটাইতে লাগিলেন । তখন শ্রীরূপ গোস্বামী দানকেলিকৌমুদী নামক 

একাঙ্কের একখানি ভাঁণিক] রচনা করিয়। দাস গোস্বামীকে তাহ পাঠ 

করিতে দিয়া শোধন করিবার জন্য ললিতমাধৰ নাটকথানিকে চাহিয়! 
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লইলেন, মন্মী ভক্তপ্রবরের এই আচরণই এই নাটকথানির অপুর্ব 
মহিমার প্রমাণ । 

কিন্তু তথাপি শ্রীবুন্দাবনের অনাবৃতলীলাই যে লীলাসমূহের মধ্যে 

সর্বশ্রেষ্ঠ, ললিতমাধবৰ নাটকের শেষ শ্লোকেই তাহ! সুব্যক্ত হইয়াছে । 

যথা 27 

য। তে লীলাপদপর্িিমলোদগারি বন্তাপরীতা 

ধন্তা ক্ষৌণী বিলসতি কৃত মাথুরী মাধুরীভিঃ। 
তত্রাম্মীভিশ্চটুলপশ্ডপীভা বমুগ্ধান্তরাতিঃ 

সংবীতত্্ধ কলয় বদনোল্লামি বেণুবিহারম্ ॥ 

সমস্ত মাধুরীর সাবভূতা! মাধুর্য/-রসময়ী মহামাধুরীতে পরিপূর্ণা_ 

তোমার লীলাবিহারের মধুমর গন্ধ-বিস্তারকাৰিণী ভূমগুলের মধো যে ধন্তা 

শ্রীবদ্বাবনভূমি বর্তমান, দে স্থানে আমরা চুল! গোপীগণের ভাবমুগ্ধ 

অন্তরে তোমার সহিত নিঃসক্কোচে যে ক্রীড়। করিয়া থাকি, তাহ! অন্তন্র 

অসপ্তব, অতএব সেই স্থানে আমাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হাস্তবদনে তৃমি 

বংশীধ্বনি করিতে থাক। 

ইহাই ললিতমাধব লাটকের তত্ব-বৈশিষ্ট্য। কাঁব্যমাধূর্ধো ও রসবস্তর 
সন্নিবেশে এই নাটকথানির আর €োথাও তুলনা! আছে বলিয়া মনে হয় 

না। সাহিত্যদর্পণে নাটকের যে লক্ষণাদি লেখা হইয়াছে, তাহা! ভরতমুনির 

মতের সম্পূর্ণ অনুরূপ নহে এবং ততট!] সুসঙ্গতও নহে । এইজন্ত গ্রন্থকার 

অনীমশক্তিশালী রূপ গোশ্বামী ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রের এবং রপম্ধাকরের 

মতানুদারে একখানি সম্পূর্ণাঙ্গ নাটকের উদাহরণস্বরূপেই ললিত- 

মাধৰ নাটকখানি রচনা করিয়াছেন। এই নাটকথানি রচনা করিয়া 

তিনি নাট্যশান্ত্রের সমস্ত লক্ষণাবলী বিশ্লেষণ করিয়া «“নাটকচন্দ্রিকা” নামক 

গ্রন্থথানি রচনা করেন। বধাহারা নাটক-লক্ষণের ও নাটকীয় কলার 
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বিশ্লেষণ ও বিচার করিয়। ললিতমাধবের মাধুর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে চাহেন, 

তাহাদের নাটকচন্দ্রিকা গ্রস্থথানির সহিত মিলাইয়া এই নাটকখানি পাঠ 

করা উচিত। আমর! এই স্থানে সেই সকল ছুরূহ বিষয়ের আলোচনায় 

প্রবৃত্ত হওয়া সঙ্গত মনে করি না । বস্ততঃ ললিতমাঁধবে যে কাব্যমাধুর্যোর 

ও নাটকীয় কলার পরিচয় প্রদন্ত হইয়াছে তাহ! স্থন্দরতাবে বিচার করিতে 

গেলে একখানি ম্বুহৎ স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। সেইরূপ শক্তিমান ভক্ত 

লেখকের সে সম্বন্ধে লিখিবার প্রয়োজন কখনও হইবে কি না, তাহ! 

এখনও বলিতে পার! যায় না। কিন্তু তথাপি একটি দৃষ্টান্তে ললিত- 
মাধবের অনুপম কাবামাধুরীর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদানের চেষ্টা না করিলেও 

ভূমিকাঁটি অনম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। 
সকল মাধুর্য্যের সারভাগ নন্দনন্দন শ্রীকষেঃ প্রকাশিত । এই নন্দলন্দন 

শ্রীকৃষ্ণ নিজে সর্বপ্রকার মাধুর্য্যের খনি হইলেও) তিনি নিজে সর্বজ্ঞ হইয়াও 

সে মাধুর্যের অনুভব করিতে সাধারণতঃ অপমর্থ। কিন্তু শ্রীরাধিক। 

অলৌকিক শক্তিবলে তাহার মাধুর্য আস্বাদন করিয়া ষে অভূতপূর্ব 

উন্মাদনায় অভিভূত হইয়া! পড়েন, তাহ! দেখিয়া শ্রীরুষ্ণ নিজে বিন্মিত হইয়| 

থাকেন। তিনি নিজের এই অভূতপূর্ব মাধুর্য আম্বাদন করিবার জন্য 

একাস্ত আগ্রহান্থিত হইয়া উঠেন। নিত্যনবীন চিরমধুর শ্রীরুষ্ণের এই 
ভাবটিকে শ্রীৰপ ললিতমাঁধব নাটকের অষ্টম অন্কে যেরূপে প্রকাশ করিয়া 

ছেন, তাহ। দেখিলেই তাহার সৌন্দর্ধ্যজ্ঞানের, রসজ্ঞানের ও কলাপারি- 

পাটোর চূড়ান্ত (নিদর্শন পাওয়া যায়। 

সমস্ত দৌন্দ্ধ্য ও মাধুর্যের শ্বাভাবিক প্রকাশভূমি শ্রীবন্দাবন। দেব- 

শিল্পী বিশ্বকর্মা তাহারই অনুকরণ করিয়া দ্বারকায় অপূর্ব্ব নববৃন্দাবন 
নির্মাণ করিয়্াছেন। এই অপুর্ব মাধুর্ধ্যনিলয়ে সাক্ষাৎ বরসবস্ত ছুই ভাগে 

বিভক্ত হইয়। শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধারূপে বিরাজমান | তাহারা ছুই জনে এই 
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ন্বলন্নাবনের মাধুর্স্যের ও সৌন্দপ্যের কমনীঘ্বতায় মুগ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিয়া 
বেড়াইতেছেন। শ্রীকুষ্চ এই সকল অনবদ্য মাধুর্্যসার উপভোগ কারতে 

করিতে মণিকুটিমে নিজবূপ প্রতিবিশ্িত দেখিয়া বলিতেছেন £__ 

“কোহয়ং মাধূর্যোণ মমাপি মনো হরন্ মণিকৃড্যমবঈভা পবো 
বিরাজতে ?% 

. ( পুননিভালা ) 

হস্ত! কথমন্রীহমেন প্রতিবিস্বিতোহস্মি। (ইতি সৌত্ম্বকাম) 
*ভূপরিকলিতপুর্বঃ কম্চমতকারকারী-__ 

স্কুরতি মম গণীয়ানেষ মাধুর্যাপূরঃ | 

অয়মহমপি হন্থু ! প্রেক্ষা যং লুব্ধচেচাঃ 

লরভপমুপভোক্তং কানয়ে রাধিকেব ॥” 

অর্থাৎ_-কে এই মাধুর্যোর দ্বার আমারও মনোহরণ করিষা! মণিভিত্তি 

অবলম্বন করিয়া সম্মুখে বিব্রাজ করিতেছে? (পুনরায় ভাল করিয়া 

দেখিয়া) এ কি ! আমিই ষে মণিভিত্তিতে প্রতিবিস্বিত হইয়াছি ! 

( এই বলিয়। ওতসুক্য-সহকারে ) 

এই চমতকাঁরকারী অদৃষ্টপুর্দম কোন্ মাধুর্যাসার গরীয়ান হইয়৷ আমার 
অগ্রে প্রকাশ পাইতেছে ? অহো! আমিও ইহাকে দেখিয়া! লুন্ধচিত্ 

হইয়া সানন্দে প্রীরধিকার ম্যায় ইহাকে উপভোগ কক্রিবার জন্ত কামনা 

করিতেছি । 

নিজমাধুধ্যকে ভাম্বাদন করিবার জন্য নিজের এই লোভ-_জগতের রস- 

শাস্ত্রে ইহার আর দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত নাই। স্বয়ং রসম্বরূপের এই রসলীলার 

গভীরতা বুঝিবার সামর্থাও সাধারণ মানবের নাই। এই অভূতপূর্ব 

অলৌকিক অস্ুভূতি শ্রীন্ূপের মত অপূর্ব প্রতিভাশালী ভক্ত-চূড়ামণির 



[ ১৮০ ] 

পক্ষেই সম্ভব__-অপরে তাহার কি বুঝিবে? কিন্ত আম?1 বাহরৃষ্টিতে 
এইমাত্র বুঝি যে, ইহ! সম্পূর্ণ অভিনব, সম্পূর্ণ অলৌকিক-_ইহার আর 
কোথাও তুলনা নাই। শ্ট্রীরপের কাব্যমাধুরীর বিশ্লেষণ করিতে যে 

শক্তি ও যে প্রতিভার প্রয়োজন, তাহ! কি আর কখনও জগতে দেখ! 

দিবে? আমরা উদ্দেশ্তে গ্রন্থকারের শ্রীচরণ কমলে প্রণত হইয়। শ্রীরূপের 

ভাগবতী কাব্য-মাধুরীর বিশ্লেষণের চেষ্টা হইতে বিরত হইলাম । 

বিদপ্ধমাধব ১৫৮৯ সম্বতে বা ১৪৫৪ শকে সমাপ্ত হয়।*্* ললিতমাধব 

নাটক সমাপ্তির তারিখ ও স্থান-_ 

নন্দেু বেদেন্দুমিতে শকাবে শুক্রন্ত মাসম্ত তিো চতুর্থ্যাম্। 

দিনে দিলেশত্ত ভরিং প্রণম্য সমাপয়ম্ ভদ্রবনে প্রবন্ধম ॥ 

অর্থাৎ) ১৪৫৯ শকাবে জ্যৈষ্ঠমাসে চতুর্থা তিথিতে ভদ্রবনে ললিতমাধব 

নাটক সমাপ্ত হয়। 

নাটক-সমাপ্তির দিন দেখিয়া] স্পষ্টই বোধ হয় যে, পুবীধামে এই নাটকের 

মূল বিযয়ের আরম্ভ করিয়৷ কয়েক বর ধরিয। বিচার 'ও আলোচনার পর 

এই নাটক ছুইথানি শেষ করা হ্য়। 

যাহা হউক, নালাচল হইতে প্রত্যাগমন করিন! শ্রীরপ “দানকেলি- 

কৌমুদী* নামক একখানি ক্ষুদ্র একাঙ্কের নাটক রচন] করেন। এই 
একাস্ক প্রহসন-মূলক নাটককে সংস্কত-নাট্যশান্ত্রে ভাণিকা নামে অভিহিত 

করা হয়। অতঃপর শ্রীরপের আর তিনথানি অপুর্ব গ্রন্থ বিরচিত হয়। 

ভক্তিরপামুতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি ও শ্রীলঘুভাগবতামূত- এই তিনখানি 

গ্রন্থের মধ্যে ভক্তিরসামূতসিন্ধুতে শাখা প্রশাখাক্রমে মুখ্য ভক্তিরসকে 

বিস্তৃতভাবে ব্যাথা। কর! হইয়াছে । উহাতে ভক্তির স্বরূপ ও প্রকারভেদ 

নন্দসিস্কুর বাণেন্দু সংখ্যে মন্বখদরে গতে। 
বিদক্ষমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতষ্ ॥ 
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নিরূপণ-প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অবলম্থিত ভক্তির বৈশিষ্টোর 
পরিচয়ও প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রন্থ পূর্বব-দক্ষিণাদিক্রমে চারিভাগে 
বিভক্ত--প্রত্যেক ভাগ কতকগুলি লহরীতে বিভক্ত। সামান্য, 

সাধন, ভাব ও প্রেমভেদে ভক্তি চারি প্রকার | তন্মধ্যে সাধন-ভক্তির ভেদ 

দুই প্রকার-_-বৈধী ও রাগান্ুগা। শান্ত্রবিধি অনুসারে ভজনে প্রবৃত্তি 

হইতে বৈধী ভক্তির শারস্ত। তৎপর উহাই ক্রমশঃ চিত্তক্ষেত্রকে 

শ্রীভগবানের আবাসক্ষেত্রে পরিণত করিয়া প্রেমভক্তিতে পরিণত হয়। 

আর স্বাভাবিক আকর্ষণের তীব্রতায় ব্রজলোকের কাহারও ভাব অবলগ্বন 

করিয়। শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপনকেই ব্রাগান্ুগ। ভক্তির মুল ভিত্তি- 

রূপে গণ্য করা হইয়াছে। ভক্তিরসামুতসিম্ধৃতে মধুর রসের কথ! 
অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হইয়াছে । ১৪৬৩ শকে এই গ্রন্থ শেষ 

হইয়াছে । 

প্রীউজ্জলনীলমণি গ্রন্থে মধুর রসের বা শূঙ্গার রসের বিস্তৃত 

[বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই গ্রস্থখানি প্রকৃতপক্ষে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর 

উত্তরাংশ এবং গোপীভজনের রীতি ইহাতে বিস্তৃতভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে । 

শভগবান্ প্রেমরসময়, তাহার ভজন! করিতে হইলে গোপীদের ন্যায় আদর 
লইয়- গোপীদের স্টায় সোহাগ লইয়া--গোপীদের স্তায় মীধুর্ঘ্য লইয়! তাহার 

সেবা করিতে হয়৷ এহ গ্রন্থে গোপীর্দিগের অনুরাগের মাধুর্য, প্রণয়ের প্রিয় 
সম্ভাষণ, মানের সুধামাথ। বঙ্কিম ভাব, বিরহের হৃদয়শোধী তীব্র উচ্জাস 

অতিমধুররূপে চিত্রিত হইয়াছে 

গণিতশান্ত্রের যেরূপ মুলনিয়ম থাকে--এবং সেই নিয়মের বিস্তৃতি 

অঙ্কের মধ্যে পাওয়! যায়--দেইরূপ উজ্জবলনীলমণির ব্রজকাস্তাগণের 

লক্ষণানুরূপ লীলাবিলাসের পরিচয়ও বিশেষভাবে বিদগ্ধমাধৰ ও ললিতমাধব 

গরন্থদধয়ে প্রদত্ত হইয়াছে । এই জন্ত উজ্জলনীলমণি অবলম্বন কর্িলেই এই 
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নাটক ছুইথানি আম্বাদন করিবার প্রশস্ত বত্মের সন্ধান পাওয়! যায় । লঘু- 

ভাগবত।মুত-_শীস্ত্রসিদ্ধান্ত প্রদর্শনে এহ গ্রন্থথানি অদ্বিতীয় । লঘুভাগবতামূত 

গ্রন্থ শ্রীরূপের অগ্রজ শ্রীসনাতন গোস্বামীর বুহদ্ভাগবতামুতের সিদ্ধান্তের সার 

লইয়া লিখিত হইলেও ইহার একটি বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । শ্বয়ং ভগবান্ 
শীরুষ্জ সর্ব অব্তারের বীজ । অসংখ্য অবতার তীহারই ম্বাংশ এবং 

জীবগণ পশমাত্মার তটস্থ-শক্তিম্বরূপ এবং শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশন্বরূপ । 

স্বয়ং ভগবান্ হইতে বহুল কার্য সাধনের জন্ত অসংখ্য অবতার আবিভ্তি 

হন। শুপাদ রূপ-বিরচিত শ্রীলঘুভাগবতামুত গ্রন্থে এহ অবতারগণের 

শ্রেণীবিভাগ কর! হইয়াছে । এই শ্রেণীবিভাগ অতীব স্থপ্রণালীনিবদ্ধ। এই 

গ্রন্থ পুর্ব্ব ও উত্তর এই ছুই খণ্ডে বিভক্ত । পুর্ববখণ্ডে সর্ব প্রথমে বিবিধ ন্বরূপ 

নিরূপিত হইয়াছে । প্রথমে স্বয়ংরূপ 'ও তদেকাত্মূপ। তদেকাত্মরূ্প 

আবার বিবিধ £--বিলান ও ম্বাংশ। আবেশ ও প্রকাশ, অবতারতন্বঃ 

অবতারের লক্ষণ প্রভৃতি বিবিধ বিষয় শাস্ত্রপিদ্ধান্ত ও যুক্তি অবলম্বনে এহ 

এই গ্রন্থে চূড়ান্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে । শ্রীভগবানের অবতার প্রধানতঃ 

ত্রিবিধ £__পুরুষাবতার, গুণাবতার ও লীলাবতার ৷ পুরুষাবতার তিনটি-_ 

প্রথম পুরুষ অবতার, দ্বিতীয় পুরুষ অবতার ও তৃতীয় পুরুষ অবতার । 

গুণাবতার তিনটি-_ব্রহ্গা, বিষুর ও রুদ্র । অনস্তর ২৫টি লীলাবতারের) ১২টি 

মন্বস্তরাবতারের ও চারিটি যুগাবতাবের বিবরণ প্রদত্ত ভইয়াছে। লঘু 

ভাগবতামুতের উত্তরখণ্ডে শ্রীপাদ রূপ শান্ত্র-প্রমাণ দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, 

আরাধনার মধ্যে বিষুর আরাধনা শ্রেষ্ট, এবং তদপেক্ষা তাহার ভক্তের 

আরাধনা আরও শ্রেষ্ঠ । তাহার মার্কগেয়ার্দি ভক্তগণের মধ্যে প্রহ্লাদ 

শ্রেষ্ঠ, তদপেক্ষাও পাগুবগণ শ্রেষ্ঠ । তাহাদের অপেক্ষাও যাদবগণ শ্রেষ্ঠ, 

যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ট, উদ্ধবের অপেক্ষাও ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠা এবং 

তন্মধ্যে শ্রীরাধিক। সর্ববশ্রেষ্টা ) কিন্ত গ্রন্থখানি এমন সুকৌশলে লিপিবদ্ধ যে, 
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ইহ। অবতারতত্বনিরপণের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বা সমগ্র পুরাণশান্ত্রের 

পরিভাষাগ্রস্থরূপে বাৰ্হৃত হইতে পারে। 

শ্ীরূপ গোস্বামী এই কয়েকখানি শ্রেষ্টগ্রন্থ ব্যতীত আরও অনেকগুলি 

ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা! করেন । তন্মধ্যে শ্রারুঞ্জগণোদ্দেশদীপিকা, মথুরা- 

মাহাত্মা) স্তবমালা প্রমুখ গ্রন্থাবলী ব্যতীত পদ্ভাবলী নামে একখানি ক্ষুদ্র 

কবিতানংগ্রহ গ্রন্থ স্বিখ্যাত । 

শ্রীরূপ শ্রীবৃন্দাধনে গমন করিয়া যে শুদ্ধ গ্রন্থরচন। লইয়! ব্যস্ত ছিলেন, 

তাহা নহে) তিনি অতি প্রাচীনকালে প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোবিন্দদেবের মূর্তি উদ্ধার 

করিয়া তাহার সেব। প্রবর্তন করেন। শ্রারূপের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবল্লভের পুজ 
শ্রীজীব উত্তরকালে প্ররুজ্যা অবলম্বন করিয়া ইহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়। 

ইহার নিকট অবস্থান-পুরঃনর ভক্তিসাধনায় ও শ্ান্্রসিদ্ধান্তে অসাধারণ 

ন্পরিপক্কত| লাভ করেন । 

শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীৰ্প সনাতন যে আদর ভক্তজীবন যাপন 

করেন, তাহার বৃত্তান্ত শউ্রীচৈতন্তচরিতামূত ও ভক্তিরত্বীাকরে প্রদত্ত 

হইয়াছে । শ্রীরপ গোস্বামী এক দিকে যেমন ডোরকৌপীন-তিলকধারী 

দীনাতিদীন বৈষ্ণব, তৃণের মত স্থুশীচঃ তরু অপেক্ষাও সহিষণণ এবং নিজ 

মানের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অগ্ঠের মানবদ্ধলে সতত প্রযত্রশীল, অপর 

দিকে তিনি ধন্মের আদর্শরক্ষায় ও শান্ত্রমর্যযাদারক্ষায় তেমনহ তেজন্বী 

ছিলেন। তাহার অলৌকিক গুণে তিনি শ্রীবুন্দাবনের ভজনশীল বৈষ্ণব- 

মণ্ডলীর এতাদুশ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ গোস্বামী তাহার 

“নাধন-দীপিকা» গ্রন্থে লিখিয়াছেন-__ 

বূপেতি নাম বদ তো রসনে সদ! ত্বং 

রূপঞ্চ সংশ্মর মনঃ করুণা-স্বরূপম্ । 

রূপং নমস্কুরু শিরঃ সদয়াবলো কম্। 
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শ্রীূপের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। আ্ীচৈতনহ্দেব তাহার হস্তাক্ষর 

দেখিয়! অতীব গ্রীতিলাভ করিয়াছিলেন ; যথা-_ 

পজ্ীরপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি। 

প্রীত হঞ1 করে প্রভূ অক্ষরের স্তরতি ॥*.. চৈঃ চং ৩1১ 

আনর পূর্বেই বলিযাছিঃ অগ্রজ ভ্রাতা সনাতনের সহিত শ্রীরূপের 

জীবন একহুত্রে গ্রথিত ছিল। ছুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়! ই্ঠারা ব্রঙ্গ- 

মণ্ডলের ৮০টি লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার করেন এবং ব্রজমণ্ডলে গৌড়ীয় বৈষ্ঃব- 

গণের বিজয়বৈজয়ন্তী উডভীয়মান করেন। শ্রীবৃন্নাবনে বাঙ্গালীর বীর্তি- 
কথার ষে ইতিহাস, ইহাদের জীবন হইতেই তাহার আরম্ত। শেষবযসে 

ইহার! কি ভাবে জীবন যাঁপন করিতেন, পদকর্ত। রাধাবল্লভ দাসের একটি 

পদে তাহ! সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে । যথা-__ 

“গোৌরাঙ্গের বত গুণ কহে রূপ সনাতন 

হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে । 

ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে 

এইন্ূপ কত দিন থাকে ॥ 

তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুগ্রে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুণ্তে 

ফল মুল করয়ে ভক্ষণ । 
উচ্চৈংস্বরে আর্তনাদে রাঁধাকৃষ্ বলি কান্দে 

এইকব্াপে থাকে কত দিন ॥ 

কত দিন অন্তর্মন। ছাপ্লান্ন দণ্ড ভাবন। 

চারি দণ্ড নিদ্রা বুক্ষতলে । 
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স্বপ্রে রাধাকফ দেখে নাম-গানে সদা থাকে 

অবসর নাহি এক তিলে ॥ 

কথন বনের শাক অলবণে করি পাক 

মুখে দেন দুহ এক গ্রাস। 

ছাড়ি ভোগ বিলাস তরুতলে কৈল বাস 

এক দুই তিন উপবাস ॥ 

স্্ বন বাজে গায় ধুলায় লুটায় কায় 

কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ। 

এ ব্াধাবল্পভ দাস মনে বড় অভিলাষ 

কবে হব তার দাসের দাস ॥ 

১৪৭৬ শকের আধাঢ়ী পুণিমায় বা মুড়িয়া পৃিমায় শ্রীশ্রীননাতন 

গোস্বামীর তিরোভাব হয়। শ্রীস্াতনের তিরোভাবের পর শ্রীবূপ 

সনাতনের প্রতিষ্টিত শ্রীমদনমোহনের মন্দিরে মহামহোৎসবৰ শেষ করেন । 

ইহা তাহার জীবনের শেষ কার্য । ইহার পরেই তিনি প্রিক্তম 

অভিনহ্ৃদয় জোষ্ট ত্রাতার সহিত মিলিত হইবার কালপ্রতীক্ষ/ করিতে 

থাকেন। ইহার কিছুদিন পরেই শ্রাবণী শুরু। দ্বাদশী তিথিতে শ্রীরূপ 

গোস্বামীর তিরোভাব হয়। শ্রীরূপের ভ্রাতুন্পুত্র ও শিষ্য স্বনামখ্যাত 

শ্রীজীব গোস্বামী শ্রীরাধাদামোদরের মন্দিরের পশ্চাতে তাহার স্ুপবিত্র দেহ 

সমাহিত করেন। এখনও প্রতি বৎসর শ্রাবণদ্বাদশীতিথিতে শ্রীরাধা- 

দামোদরের মন্দিরে কাহার তিরোভাব উৎসব হইয়া থাকে । 

বাঙ্গালী জাতির প্ররুত গৌরব শ্রীৰপ-সনাতনের স্থৃতিকথা বাঙ্গালী 

মাত্রেরই হৃদয়পটে চিরদিন দেদীপ্যমান হইয়া যখন বিরাজ করিবে_ 

আমাদের বিশ্বাস তখনই আত্মবিস্থত বাঙ্গালী জাতির সুদিন ফিরিয়! 
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আংদিবে! আমরা এই ভ্রাহৃদ্বয়ের পবিত্র চরণকমলে প্রণাম ককিঘ়া 

রুপের জীবনকথা অতি দংক্ষেপে স্পর্শমাত্র করিলাম । ক্রুটিবিচাতির 
জন্য শীরূপ-সনাতনের তক্তগন শনুগ্রহ ক রিয়। আমাদিগকে ক্ষমা কবিবেন 

-_-ইভাই প্রার্থনা । 

বিশীত-_ 

জ্রীসলতভ্যেত্দ্রনাথ বক্ছ 



নলিতমাধবনাটকম্ 
প্রথমাঙ্কঃ 

প্রীকষ্ণচৈতন্চন্দ্রায় নমঃ। 

স্থররিপুস্থদূশামুরোজকোকান্ মুখকমলানি চ খেদয়ন্নখণ্ডঃ। 
চিরমখিলন্থৃহৃচ্চকোরনন্দী দিশতু' মুকুন্দযশঃশশী মুদং বঃ ॥১। 

শ্রশ্রীরাধাকষ্ণাভ্যাং নমঃ | 

অথ শ্রীনন্মনন্দনাস্তঃপুরচরৈর্ভগবদ্তক্তবরৈঃ শ্রীকষ্ণচৈতন্তকপাধৈঃ 
শ্রীমন্রপগোস্বামিচরণৈর্ন দেকশরণৈরুজ্জলনীলমণৌ লক্ষিতং সমৃদ্ধিমদাখ্য- 
সম্তোগং স্ফুটং দর্শয়িত্ুং বিরচ্যমানস্ত ললিতমাধবাখান্ত গ্রন্থস্ত প্রথমপক্ষং 

ব্যাচক্ষে স্থররিপুস্ুদৃশমিত্যার্দি। মুকুন্দষশ এব শশী বো যুষ্মভ্যং 

মুদং দিশতু। অখণ্ড ইত্যনেন পুর্ণচন্দ্রস্তোপমানত্বং দশিতম্। চন্ুন্ত 

সদাতনপূর্ণস্বাভাবাদন্ত তৎ সত্বাদ্বাতিরেকালঙ্কারো বাঁ। কিং কুর্ববন্ 

স্ুুররিপুস্থদূশামুরোজ এব কোকাস্তান্ মুখান্যেব কমলানি চ খেদয়ন্। 

অখিলাঃ সুহ্ধদ এব চকোরাস্তাক্ন্দিতুং শীলং যশ্ত সঃ) আশীর্ববাদশ্য 

প্রাথমিকত্বাত্তদ্রপমঞ্গলং প্রথমং কৃতম্। * সমস্তবস্তবিষয়রূপকালঙ্কারোহত্র 

শ্ীরুষ্চচৈতন্ঠচন্দ্রকে নমস্কাব্র | 

অন্রন্থন্দরীদিগের স্তনরূপ চক্রবাককে ও তাহাদের মুখকমলকে 

বাহা ম্লান করে এবং যাহা সকল সুহৃদ্রূপ চকোরদিগকে আনন্দ দান 
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অপিচ। 

অফ প্রোক্ষ্য দিগঙ্গনা ঘনরসৈঃ পত্রাঙ্কুরাণাং শ্রিয়া 
কুর্ববন্মঞ্ুলতাভরস্য চ সদা রামাবলীমগ্ডনম্। 

বাচ্যঃ। অপ্রস্তত প্রসঙ্গ ব্যঙ্গ্াা। কংসাদি-স্ররিপুবিপণেষে নন্দাদি- 

সুহৃদ্বিশেষে 5 বক্তব্যে সুররিপুমাত্রস্ত স্হৃন্মাত্রস্ত চ গ্রহণাৎ ॥ ১ ॥ 

মুদিরঃ কামুকে মেঘে হর্ষণে চ নিগদাতে ইত্যভিধানাৎ। কামুকং 

হ্ষপ্রদং বা। কৃষ্ণনামানং যশোদাস্তনন্ধয়ম্। কৃষ্ণ শ্তামং মুদিরং ম্ঘং বা । 

দিশি দিশি গত। অঙ্গনাঃ শ্রীরাধা চন্ত্রীবলী ললিতা বিশাখা পদ্মা শৈব্য। 

শ্তামল! ভদ্রা একত্রীকৃত্য তা! ঘনরসৈরঙ্গাঙ্গীভূত-নিবিড়-শৃঙ্গারবিশেষৈঃ 

প্রোক্ষ্য নিষিচ্য তর্পয়িত্বা। কন্যা নিখিতপত্রভঙ্গানাং শোভয়া । 

মনোজ্ঞাতিশয়ন্ত সম্পত্ত্যা স্ন্দরীশ্রেণযা মগুনং কুর্ববন্ সর্বোতকর্ষেণ বর্ততে। 
বৃত্যর্থে . ক্রমেরাত্মপদম্ চ পুনঃ। উজ্জবলাখ্যবতীং চন্দ্রতোপুযুজ্জল! 

আকৃতিযস্তাস্তাং চন্দ্রাবলীং ধারয়ন্। পক্ষান্তরে তু যঃ কৃষ্ণো মেঘো অষ্টো 

করে, সেই মুকুন্দের অথণ্ড সম্পূর্ণ যশ:ঃশশী নিত্যকাল তোমাদের আনন্দ- 

বিধান করুকৃ ॥ ১॥ 

আরও 

কষ্ণমেঘ যেমন অষ্ট দিগ্বধূদের ঘনরসে অভিষিঞ্চিত করে, এবং 

মঞ্্লতাবলীতে পত্রাঙ্কুর সমুদগত করাইয়া সদ উপবনসমূহকে 
( আরামাবলীকে ) শ্রীমত্তিত করে, এবং স্বীয় পীনোন্নত বক্ষে ভানুচ্ছটার 

অতুলনীয় আভ৷ এবং চন্দ্রের উজ্জল কান্তি আবৃত করিয়া! পরিভ্রমণ করে, 
সেইরূপ যে হর্ষপ্রদ কৃষ্ণ শ্রীরাধ। চন্দ্রাবলী ললিতা বিশাখ। পদ্মা শৈব্যা 

শ্যামল। ও ভদ্রা নামী অষ্ট নায়িকাকে আনন্দঘনব্রমে অভিষিক্ত করেন 

এবং পত্রলেখা রচনার দ্বারা রামাবলীকে ( সুন্দরীগণকে ) মঞ্জুলতায় ব! 
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যঃ পীনে হৃদি ভানুজামতুলভাং চন্দ্রাকৃতিং চোল্জ্বলাং 
রুন্ধানঃ ক্রমতে তমত্র মুদিরং কৃষ্ণং নমন্কুর্্মহে ॥ ২ ॥ 

নান্দ্যন্তে সৃত্রধারঃ ।__অলমতিবিস্তরেণ। সমন্তাদবলোক্য । 

হস্ত ভোঃ। 

সম্ভত-বৃন্নাট বানিকুগ্জবেদি-নি বাঁসদীক্ষারসভ্ভত্য স্ফুরছুদ্দণ্ড- 

পুগুরীকমণ্ডলীমণ্ডিতব্রন্মাকুণ্ডতীরোপাস্তস্থলী-মহাভৌমিকম্যা ভগ- 

দিশোহঙ্গনা৷ ইব ঘনরনৈমেঘপুষ্পং ঘনরদ ইতামরাৎ জলৈঃ প্রোক্ষ্য 

পত্রাঙ্কুরাণাং পুনর্মঞ্জবো যা লতাস্তানামতিশয়স্ত চ শ্রিয়া শোভয়া সদ 
আরামাবলীনামুপবনশ্রেণীনাং মণ্ডনং কুর্বন। যঃ পীনে হদি 

ভান্ুজাং হৃুর্যাজাতাং অতুলাভামতুলাং কান্তিম। চ পুনরুজ্জলাং 

চন্ত্রন্তাকৃতিং কুন্ধানঃ আবুখন্ ক্রমতে তমিত্যাদি পুর্ব্ববছনেয়ং নান্দী 
নমক্ত্রিয়ান্থিতা বস্তনির্দেশান্বিতা চ। বস্ত্র ললিতাদিমু তত্রাপি 

রাধাচন্দ্রাবল্যোশ্চ কৃষ্ণম্তানুরা গন্তাপাং কৃষ্েে চেতি জ্ঞেয়ম্ ॥ ২॥ 

নান্দান্ত ইতি। নান্দী স্তান্মঙ্গলম্ত্রতিঃ । তদুক্তং নাটকলক্ষণে প্রস্তাব- 

সৌন্দর্য্য মণ্তিত করেন, এবং অতুল্যদীপ্তি ( বৃষ-)ভান্ু-তনয়া শ্রীরাধাকে 
এবং চন্তর অপেক্ষাও উজ্জনকান্তি চন্দ্রাবলীকে স্বকীয় পীনোন্নত বক্ষে 
ধারণ করেন, সেই জগন্বিহারী কৃষ্ণকে আমরা নমস্কার করি ॥২। 

(নান্দী পাঠের পর ) 

সুত্রধার। অধিক বাহুলোর প্রয়োজন নাই। 

( চতুর্দিকে অবলোকন করিয়া ) ওহে নটগণ, শ্রবণ করো-_ 

যিনি বুন্দাবনের নিকুঞ্জ-বেদীতে নিরন্তর নিবাস করিবার দীক্ষা-রসের 
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বতো৷ গোপীশ্বরতয়! প্রসিদ্ধন্ত চন্দ্রার্দমৌলেঃ স্বপ্রাবিভূকিমাদেশ- 
মাসাগ্ভ দীপাবলীকৌতুকারস্তে গোবদ্ধনারাধনায় রাধাকুণ্- 

রোধমি মাধবী-মাধবমন্দিরস্য পুর্ববতঃ সঙ্গতানি বৈষ্ব-বৃন্দানি 

স্বপ্রবন্ধেন ললিতমাধবনান্না নাটকেনাহমুপস্থাতুং পু্ৎুহ্থকো- 
হস্যমি॥ ৩ ॥ 

নায়াস্ত মুখে নান্দী কার্ধয। স্থুখাবহা। আনীনম্ক্রিয়া বস্তনির্দেশান্ হমা 
মতেতি। তাত্রিব। অর্থন্ত প্রতিপাদ্যস্ত তীর্ঘং প্রস্তাবনোচ্যতে ইতি। 
তন্তান্তে সত্রধার আহেতি ক্রিমাহধ্যাহার্ধ্য।। এবং পরত্র আহেত্যাদি 

ক্রিরাধ্যাহারেশৈবান্বয়ঃ কর্তবাঃ ! স্যব্রধারো। নটোত্তমঃ। যথ। তভ্রৈব। 

স্ত্রধারঃ স বিজ্ঞেরঃ কথ। স্থত্রার্থস্থচক ইতি । নান্দ্া] অতিবিস্তরেণালং 

পর্য্যাপ্তম। অনং ভূষণপর্য্যাপ্তিশক্তিবারণবাচকমিতি। সমস্তাৎ সর্ধতো 
দিশঃ হস্ত ভোঃ ইত্যাদি বিধন্ত কুরুত। হস্ত ভো নটাঃ শৃগুত। 
ভগবতশ্চন্ত্রার্মৌোলেঃ  শিবন্ত স্বপ্র আবিভূতিমাদেশমাজ্ঞানাসাস্ 

ললিতমাধবনাস্ন| স্বপ্রবদ্ধেন স্বরচিতেন নাটকেন সাধনেন সেবিতে 
তদভিনীয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥ 

মন্ম অবগত আছেন, যিনি প্রকুল্ল ও উর্ধনাল কমলমণ্ডলে মণ্ডিত 

বরহ্গকুণগ্ডতীরের নিকটবর্তী ভূমির অধিপতি, যিনি গোপীশ্বর বলিয়া 

প্রসিদ্ধ, যিনি ষড়েশ্ব্যশালী, সেই চন্দ্রশেখর মহেশ্বরের স্বপ্রাদেশ 

অনুসারে দীপাবলীর উংসব আরন্তে গোবদ্ধীনের আরাধনার নিমিত্ত 

রাধাকুণ্ডের তীরে মাধবী-মাধব-মন্দিরের পূর্বদিকে সমাগত 
বৈষ্ণববৃন্দকে আমি আমার স্বরচিত ললিতমাধব নামক নাটক দ্বারা 

প্রীত ও সেবা করিবার জন্ঠ সমুৎ্নুক হইয়াছি ॥ ৩ ॥ 
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তদ্ভীষ্দৈবতমভ্যর6থযিষ্বে | 
নি প্রণর়িতাং স্থধামুদয়মাপ্র,বন্ যঃ ক্ষিতৌ। 

কিরত্যলমুরীকৃত দ্বিজকুলাধিরাজস্মিতিঃ | 

স লুঞ্চিততমন্ততির্মম শচীন্ৃতাখ্যঃ শশী 
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শন্ম বি্যস্াতু ॥ ৪ ॥ 

আকাশে । কিং ব্রবীষি। 

ভোঃ হস্ত কথমত্র মহাপাহসে কৃতাধ্যবসায়োহসীতি । 

ভোঃসত্যমিদং বিদাংকরবাণি। তথাপি পরবানস্মি। 

আঁয়তাম্॥ ৫ 

অভীষ্দৈবতং শ্ীকৃষ্ণচৈ ত্তনামানম্॥ ৪ ॥ 
আকাশ ইতি বাণী জায়তে ইতি । তথাপীতি। শ্রীমহাদেবাধীনোহস্মি ॥৫॥ 

অতএব আমি আমার অভীষ্ট দেবতার নিকট প্রার্থনা করি। 

যিনি ক্ষিতিতলে উদ্দিত হইয়া নিজ পপ্রেননুধা প্রচুর পরিমাণে বিকীর্ণ 
করিতেছেন এবং সেজন্ত যাহার দিজকুলাধিরাজ নামে প্রসিদ্ধি হইয়াছে, 
যিনি সমস্ত তম নাশ করিতেছেন, সেই শচীনন্ধন শশী আমার কোনও 

কল্যাণ বিধান করুন ॥ ৪ ॥ 

( আকাশে কাণ পাতিয়! ) 

কি বলিতেছ। ওহে, তুমি এমন মহাসাহপিক কর্মে কেন উদ্যোগী 

হইয়াছ, জিজ্ঞাসা করিতেছ? হা, ইহা সত্য ছুঃনাহস, তাহা আমি 

জানি। তথাপি আমি পরাধীন অর্থাৎ মহাদেবের আজ্ঞাপ্রাপ্ত। শ্রবপ 

করুন ॥ ৫ ॥ 
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কেয়ং সভা গুণবতী বত মুগ্ধরূপঃ 

কাহং জিতোহস্মি গুরুণ! গুরুগৌরবেণ । 
আছ্া। মমাগ্চ শরণং শরণং গতানাং 

দত্তোৎসবস্ করুণ! করুণার্ণ বন্য ॥ 

পুরশ্তাদবলোক্য হন্ত ভোঃ কৃষ্ণপদারবিন্দ-ভূঙ্গাঃ প্রসাদং 

বিদধত ভবদ্বিধানামেব কৃপাবলম্বনেনাত্র নিরাতঙ্কমুছ্তোহস্মি । 

যতঃ। 

শান্তশ্রিয়ঃ পরমভাগৰতাঃ সমস্তাদৈগুণ্যপুঞ্জমপি সদ্গুণতাং নয়ন্তি। 

দোষাবলীমপরিতাপতয়া মুদুনি জ্যোতীংষি বিষুপদভাঙ্জি বিভূষয়ন্তি ॥৬। 

শাস্তশ্রিক্ন ইত্যাদি । শান্ত পরানুদ্বেজিনী শ্রীচ্হ্ণানাদদিসম্পত্তি্ষেষাং 

তে নয়স্তি প্রাপয়স্তি। জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি কর্তৃণি দোষাবলীং রাব্রিশ্রেণীং 

পক্ষে দোষশ্রেণীমপরিতাপ কতয়! বিভূষয়প্তি তামপরিতাপিকাং কুর্ববস্তীত্যর্থঃ | 

কোথায় এই গুণবান্দিগেব সভ! আর কোথাক় মৃটবুদ্ধি রূপ আনি। 
কিন্তু প্রবল গুরু-আজ্জার নিকটে পরাজিত হইঘাছি। যিনি শরণাগতকে 

আনন্দ দান করেন, যিনি ককণার সাগর, সেই করুণাময়ের আদিভব শ্রেষ্ট- 

তম করুণাই অগ্ত আমার একমাত্র আশ্রয় ও শরণ । 

(সম্মথে অবলোকন করিয়া) 

ওহে কৃষ্ণের চরণকমলের মধুপগণ, আপনার! আমাকে প্রসাদ বিতরণ 

করুন। তবাদৃশ মৃহৎ ব্যক্তিদের কপ! অপলম্বন করিয়! আজ আমি 

এখানে এই মহৎ কর্মে নিয়ে প্রবৃত্ত হইতে উদ্যত হইয়াছি। 
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ইতি মুদ্ধন্যপগ্জলিমাধায় । 
বন্তং পারমহংস্তপদ্ধতিমিহ ব্যক্তিং গতানাং হি যঃ 

সিদ্ধানাং ভুবনে বভূব সনকাদীনাং তৃতীয়ঃ পুরা। 

সাং ভক্তিরসং রহস্তমধুনা ভক্তেযু সঞ্চারয়- 

ন্নেকঃ সোহবততার বিশ্বগুরবে পুর্ণায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৭॥ 

মৃছত্বেন শান্তশ্রীবিষ্ণপদভাক্তেন পরমভাগবতত্বং তেষাং বাঞ্জিতম্। পক্ষে 

বিষ্ুপদমীকাশম্। বিয়দিষুণপদং বা ত্বিত্যমরকোধাৎ। দৃষ্টান্তনামালঙ্কারঃ | 
তল্লক্ষণম্-_দৃষ্টাস্তঃ পুনরেতেষাং সর্কেষাং প্রতিবিস্বনমিতি ॥ ৬ ॥ 

বক্ত,মিত্যাদি। তৃতীয়; শ্রীসনাতনঃ। সনকাদীনাং তৃতীক্সত্বেন 

বিশবগুরুত্বম্। সাঙ্গভক্তিরসসঞ্চারিত্বেনান্ত পূর্ণত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥৭ ॥ 
স্পেন শা 

যেহেতু 

স্পা শশী ০ পপ সাপ পর সী শী শপ পাশা শীশস্প্পা। সত শা পে বএাহহজাজ "পাপম্প্সা পাপী 

শীন্তশ্রীসম্পন্ন ( শান্তরসাম্পদ ) পরম ভগবদ্ভক্ত জনগণ সর্বতোভাবে 

দোষসমূহকে'ও সদ্গুণে পরিণত করিতে পারেন। যেমন উষ্ণতাবিহীন 
মুছ কিরণশালী নক্গত্রপুগ্ত আকাশে (বিষুপদে) উদ্দিত হইয়া! রজনী সমূহকে 

( দৌষাঁবলীকে ) বিভৃষিত করে ॥ ৬ ॥ 

( এই বলিয়া মাথায় অঞ্জলি স্থাপন করিয়া ) যিনি পুরাকালে ব! স্্টির 

প্রারন্তে ইহ-জগতে পরমহংসদিগের অনুষ্ঠিত ধর্মপন্ধতি প্রচার করিবার 

জন্য সনকাদি (সনক সনন্দ সনাতন সনতকুমার চারি জন) সিদ্ধপুরুষ- 

দিগের মধ্যে তৃতীয় রূপে (সনাতন নামে ) অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, অধুনা 

তিনিই আবার সম্পূর্ণাঙগ ভক্তিরসের রহস্ত. ভক্তগণের মধ্যে সঞ্শর 
করিবার জন্য একাকী অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই পূর্ণ বিশ্বগুরু সনাতনকে 

( গ্রন্থকার রূপ গোস্বামীর জ্যেষ্ঠ সহোদর ) আমি প্রণাম করি ॥ ৭ ॥ 
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তদহং নিরবাসঙ্গীতবিগ্ঠায়াং বিগ্ভাধরীং মাননায়াং 

মে নটবুন্দেশ্বরীং বুদ্ধাং রঙ্গে সন্সিধাপযিতুমিচ্ছামি ॥ ৮ ॥ 

প্রবিশ্য নটা। বচ্ছ, রঙ্গমঙ্গলসংবিহাণে সম্পদং অণ-হিণিইট্ঠ- 

মণীসঙ্গি ॥ ৯॥ | 
সুত্রধারঃ। আর্ষ্যে কিমিত্যেবমুচ্যতে । পশ্য পশ্য । 

চকান্তি শরছুৎসবঃ স্কূরতি বৈষুবানাং সভ। 

চিরম্য গিরিরুদিগরত্যমল কীর্তিধারাং হরে | 

মে মাননীয়াং বৃদ্ধাং মুখরাম। রঙ্গে পগস্থণে। সন্নিধাপয়িতুং 

সঞ্চারঘিতুমিচ্ছামীত্যর্থঃ || ৮॥ 

নটী মুখরাবেশধারিণী প্রবিগ্াহ । বৎস, রঙ্গণঙ্গলসন্বিধানে সাংপ্রতমনভি- 
নিঝিষ্টমনান্রি | বযসনান্তরেণ চিত্রাক্রান্তত্বাদিতুত্বরবাকানুসারেণ জ্রেরম্ ॥ ৯ ॥ 

চকান্তীত্যাদি। চিরস্ত চিরকালং ব্যাপ্য। মাধবনাম। শক্তি, | 
খা সপ সস ০৯৯ পপ সপ এরা এ পি টা পাপী শী 

এক্ষণে আমি অনিন্দনীয় সপ্গাতবিষ্ায বিগ্াধরীতুলা আমার বাননীয়। 
বৃদ্ধা ও মুখর! নটবৃন্দেশ্ববীকে এই রঙজ্গভূমিতে অবতারণ করিতে ইচ্ছ৷ 

করিতেছি ॥ ৮ ॥ 

( ন্টার প্রবেশ ) 

নটা। বৎস, সম্প্রতি আমি রঙ্গমঙ্গল সংবিধান করিবার অন্ত আমার 
মন অভিনিবিষ্ট করিতে পারিতেছি না ॥ ৯ ॥ 

সুত্রধার। আর্য, কেন এরূপ বলিতেছেন । 

দেখুন, দেখুন-__-এই শারদোৎসব উজ্জ্বল দীপ্তিতে শোভ। পাইতেছে, 
এই সময় আবার বৈষ্ঞবদিগের সভ। দেদীপামান হইয়াছে, এবং এই 

গিরি শ্রীকৃষ্ণের অমল কীর্তিধার! ক্রমাগত উদ্দিগরণ করিতেছে, অন্ত 
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কিমগ্যদিহ মাধব মধুরমুণ্ডিকুস্তাসতে 

তদেষ পরমোদয়স্তব বিশুদ্ধপুণ্যশ্রিয়ঃ ॥ ১০ ॥ 

নটা। বচ্ছ, মহানু ভাঅ-জণববনণ-সংভূদা এসা মে আদক্ক- 

সিঙ্খলা ণ কৃখু লোমচরায়। সাহারণী ॥ ১১ ॥ 
সুত্রধারঃ। আধ্যে, নিয়মিতমনৈকান্তিকানি ভরন্তি মহানু- 

ভাবানাং ব্যসনানি ॥ ১২ ॥ 

উদ্তাসতে শোভতে তত্তম্মান্বব বিশুদ্ধপুণাশ্রিয় এষ পরমোদয়ে! বর্ততে । সং- 

সঙ্গস্ত বিশুদ্ধপুণ্যেনৈব ভবতীতি ধবনিতম্ ॥ ১০ ॥ 

নটা মুখরাহ । বৎস, মহান্ুভাবজনব্যসনসম্তৃতা এষা মে আতঙ্বশৃঙ্খল! 

নখলু লোকচর্ন্যা সাধারণী। ব্সনং বিপত্তিঃ। ব্যসনং বিপদি ভ্রংশে 

দোষে কামজ-কোপজে ইতি কোষাৎ ॥ ১১ ॥ 

স্ত্রধার আহ। নিপ্ততং নিশ্চিতম্। অনৈকান্তিকানি অনিত্যানি 

ব্যসনানি বিপত্ৃয়ঃ ॥ ১২ ॥ 

কথ। আর কি বলিব, এখানে মধুরমূর্তি মাধবও স্বয়ং উদ্ভাদিত 

হইতেছেন, অতএব এই শুভক্ষণ আপনার বিশুদ্ধ পুণ্যশ্ীর পরম উদয় 

বলিয়। জানিতে হইবে ॥ ১০ ॥ 

নটা। বৎস, কোনও মহান্ুতাবসম্পন্ন ব্যক্তির বিপদের জন্যই আমার এই 

আতঙ্ক-শৃঙ্খন! আমাকে বেইন করিয়াছে, নতুবা ইহ৷ পাধারণ লো কা- 

চারের জন্ত নহে ॥ ১১ ॥ 

ুব্রধার। আর্ো, মহান্থভাবদিগের বিপত্তি সর্বদাই অনিত্য অর্থাৎ অল্প- 

কালস্থায়ী হইয়া থাকে, ইহাই জগতের নিয়ম ॥ ১২ ॥ 



১০ ললিতমাধবনাট কম্ [ ১ম অস্কঃ 

তথাহি। 

বিপিনংযদি বা দিগন্তরাণি ত্রিদিবং বা গমিতং রসাতলং বা। 

স্বপদান্তিকমানয়ত্যবশ্যং ভগবান্ ভক্তজনং ন মোক্তুমিষ্টে ॥ ১৩ ॥ 

বিপিনমিত্যাদি । তমোময়েন প্রাচীনকর্্মনণা বিপিনং গমিতং পশুত্বং 

প্রাপিতম্। ব্রজোনয়েন দিগগুরাণি গমিতং নরত্বং 'প্রাপিতম্। সত্বময়েন 

ত্রিদিবং গমিতং দেবত্বং প্রাপিতম্। অতিগস্প্রাচীনকর্ম্ণা রসাল 

গমিতং নারকিত্বং প্রাপিতম্। ভক্তজনং ভগবান্ স্বপ্দাপ্তিকমবশ্তমানরতি । 

ন মোক্ত,ং ন তাক্ত,মীষ্টে। মুক্তিং দাঁতুং ব! নেষ্টে ন বাঞ্ুতীত্যর্থঃ। কিন্ত 
নিজসেবকং করোতীত্যর্থ। অন্রাপ্য প্রস্তত প্রশংদালঙ্কারঃ। শ্রীরাধিকাঁদি- 
ভক্তানাং চবিতে বক্তব্যে সানান্যভক্তানাং চরিতবর্ণণাং। অত্র সামান্ত- 

ভক্তানাং চরিতং ব্যাখ্যাতম্। শ্রীরাধিকাদি ভক্তবৃন্দন্ধ বিপিনং খাগবাদি- 

বনং দিগন্তরাণি প্রাগ জ্যোতিষপুরাদীনি ত্রিদ্িবং স্র্ধ্যমণ্ডলম্। রসাতলং 

জান্ববদ্গৃহং বা গমিতং হরিমায়য়! প্রাপিতং ভগবান্ স্বপদাস্তিক মবশ্যমানয়তি 

তন্মোক্ত,ং নেষ্টে ইতি বিশেষে জ্ঞেরঃ ॥ ১৩ ॥ 

যেহেতু-_ 

ভক্তজন যদি বনে অথব৷ দ্িগপ্তরে কিংবা আকাশে বা পাতালে 

গমন করেন, ভগবান্ তাহাকে অবগ্তই স্বকীয় চরণ-সকাশে 

আনরন করেন, কখনও তীহাকে পরিত্যাগ করেন না। ( অথবা 

ভক্তজন যদি তমোময় অতীত কর্ম্মফলে বনে গমন করেন অর্থাৎ পশুত্ব 
প্রাপ্ত হন, অথবা রজোময় কর্ম হেতু দ্রিগন্তরে গমন করেন অর্থাৎ 

নরত্ব প্রাপ্ত হন, অথব৷ সত্বমর কর্ম করিয়। স্বর্গে গমন করেন অর্থাৎ 

দেবত্ব প্রাপ্ত হন, অথবা অতিগহিত কন্ম-নিবন্ধন রসাতলে গমন করেন 
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নটা। পুত্ত, সচ্চং ভণাসি ; তহবি সিণেহাণং কৃখু বিবেঅহারিণী 

পইদিত্তি মুজ ঝঙ্ষি ॥ ১৪ ॥ 

সুত্রধারঃ। আধ্যে, কথয় কুত্র নিবন্ধন্সেহাসি £ 
নটা। পুত্ত, অধ চারণউলণন্দণে কোবি কলাণিহীনাম ॥ ১৫ ॥ 

পাপী শাল পাশা 

ন্টাতি। পুত্র, সত্যং ভণমি, তথাপি স্সেহানাং খলু বিরেকহারিণী 

প্রবৃত্তিরিতি মুগ্ধীন্মি ॥ ১৪ ॥ 

নটাতি মুখরাহ। পুত্র, অস্তি চারণকুপনন্দনঃ কোহপি কলানিাধনীম'। 
চারণ। অত্র নটাঃ পক্ষে আভীরাম্ত। উপদেবে চারণঃ শ্তাদাভীরে চ 

নটেহপি চেতি বিশ্বকোষাৎ। . চারণকুলেত্যাদিকং ভারতীবৃত্ত্ঙ্গানাং 

মুখাস্তর্গতবীথ্যঙগভূতমুদবাত্যকমিদম্। তল্পক্ষণং যথ1। পদানীত্যগতার্থানি 

তদর্থগতয়ে নরাঃ। যোজয়স্তি পদৈর ন্তোস্তদদা ত্য কমুচ্যতে, ইতি। অত্র 

চারণকুলনন্দনপদং আভীরকুলনন্দনপদেন কলানিধিপদং শ্রীকষ্ণপদেন 

যোজিতম্। সতু কৃষ্টোহপি চত্রুঃষষ্টি কলানাং নিধিরাশ্রয়ঃ ॥ ১৫ ॥ 

অর্থাৎ নরকে গমন করেন, তথাপি ভগবান আপনার ভক্তজনকে 

কখনও পরিতাগ করেন না, তাহাকে নিশ্চয়ই নিজ চরণ-সকাশে 
আনয়ন করেন) ॥ ১৩ ॥ 

নটা। পুত্র, তুমি সত্য কথাই বণিয়াছ, তথাপি স্সেহের মোহে মানুষের 
বিবেক বা বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া যাঁয়, সেই স্নেহাতিশয়তায় আমি 

মুগ্ধ হইয়াছি ॥ ১৪ ॥ 

স্থব্রধার । আরে বলুন তো আপনি কোথায় শ্নেহে নিবদ্ধ হইয়া- 

ছেল। 

নটা। পুত্র, চারণকুলনন্দন কলানিধি নামে কোনও এক ব্যক্তি আছেন। 
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সৃএধারঃ। কস্তং ন জানীয়াৎ। যতঃ। 

বরতাগুববাথিপপ্তো গুণশালা নবযৌবনোনম্মুখঃ | 

প্রথিতো ভুৰি সঙ্গরা্নে রিপুভঙ্গো দ্ধ,রধীঃ কলানিধিঃ ॥১৬॥ 

নটা। বিহিণে। আণুউল্লেণ ড বণ্থিদা গা্তণী বুড.টিএ মএ সংভাবিদা। 

তারা নাম লোওত্তরা কগ্পমা তস্ন দাছুং সঙ্কপ্পিৰা ॥ ১৭ ॥ 

বাথিঃ শ্রেণী। বীথ্যা(লরাবলিঃ পডক্তিঃ শ্রেণী লেখাস্ত রাজয় 

ইত্যমরঃ | সঙ্গরাঙ্গনং বুদ্ধস্থানম্ ॥ ১৬ ॥ 

নটাি মুখরাহ। বিধেগানুকুল্যেনোপন্থিতা নগুণা বৃদ্ধয়। ময়া 
সম্তাবিতা। তারা নাম লোকোত্তরা কন্তক! তম্মে দাতুং সঞ্চলিতা। 

নপ্তণ তু ছুহিতুঃ স্থৃতা । সম্তাবিতা লক্কা। চি রাধাপদেন যোজিতম্ । 

তন্মৈ কলানিধয়ে ॥ ১৭ ॥ 

তি শা পাশ শিপ ৮ পাপা ন 

(অর্থাৎ গোপকুলের আপন্দদারক সকল কলায় কুশশ কোনও লোক 

অর্থাৎ শ্ীকষ্ক আছেন ) ॥ ১৫ ॥ 

স্কত্রধার ' তাহাকে কে না জানে। যেহ্তু-তিশি বহুবিধ উত্ভতন 

বৃত্যকলায় সুশিক্ষিত, তিনি গুণশালা, নবযৌবনোন্মুব অর্থাৎ 

নবকিশোর, জগতে প্রসিদ্ধ, যুন্ধক্ষেত্রে শক্রবিজরে দৃঢ়বুদ্ধি, সকল কলায় 

পারদশা ॥ ১৬ ॥ 

নটী। বিধাতার অনুগ্রহে বৃদ্ধা আমি একটি নাতিনী লাভ করি- 

য়াছি, তাহার নান তারা (রাধা ), সেই অলোক্সামান্তা 

কন্তাকে আমি সেই কলানিধির হস্তে সম্প্রদান করিতে স্বর 

করিয়াছি ॥ ১৭ ॥ 
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সুত্রধারঃ ;) লোকে ধিক্কারভিয়! বিধিস্তথা সাধুবাদলোতেন। 

মিথুনং মিখোহন্ুরূপং ঘটয়তি ছুর্খটমপি প্রসভম্ ॥ ১৮ ॥ 

নটা। ণং কৃখু অহিলসন্তেণ দেসাহি সারিণ| কিরাদ্রাএণ ণচ্চণ- 

বিলোঅণ-ছলাদে। কলাণিহিং আমারিম ইমস্স পরাভবো 

অজ ঝবসীয়দিত্তি ॥ ১৯ ॥ 

সূ্ধারঃ। আধো মাং জ্যোতিবিদং বিদ্ধি। তদদ্য বর্তমান-লগ্রানু- 

সারেণ তব্বং তে বর্ণয়ামীতি বিষুশ্য সহ্র্ষম্। ভন্ত ম! তে চিন্তাডৎ। 

স্কত্রেতি। প্রনভং বলাৎ। প্রসভং স্তাদ্বলাংকার ইতি কোবাৎ ॥ ১৮ ॥ 

ন্টাতি। এতাং খলু অভিলধতা! দ্রেশাধিকারিণ! কিরাতরাজেন নণ্তন- 

বিলোকনচ্ছনাৎ কলা নিধিমাহুয় ইমস্ত কৃষ্ণন্য পরাভবোহ্ধ্য বসীয়তে& ১৯॥ 

সময় হতি। তেন কলানিধনা গুণবতি পুর্ণ মনোরথনাযম্সি সময়ে। 

লটতেতা 1গ্পুযুরদঘাতা ক তয়! স্যত্রধারেণ যোজতম্ ॥ ২০ ॥ 

স্মব্রধার। এই ব্র-কন্তার মিলন অতি দ্ুর্ঘট ; কিন্তু পাছে লোকে তাহাকে 

ধিক্কার দেয়, এই ভয়ে এবং লোকের কাছে প্রশংদা পাইবার লোভে 

বিধাতা পরম্পরের যোগ্য এগ বত্র-কন্তার মিলন 'একরকম বলপুর্বকূহ 

সংঘটন করিতেছেন ॥ ১৮ ॥ 

নটী। কিন্তু এই দেশের অধিকারী কিরাতদ্রিগের রাজ! (অর্থাৎ 

ব্যাধধন্্সী কংস ) এই কন্তাকে লাভ করিবার অভিলাষ করিয়াছে, 

এবং সেই জন্য সে কলানিধির (শ্রীকষ্চের ) পরাভব ইচ্ছা করিয়া 

তাহাকে নৃতা দেখাহবার ছলে কলানিধিকে স্বীয় রাজধানীতে 

আহ্বান করিয়াছে ॥ ১৯ ॥ | 

স্ত্রধার ! আর্য, আমাকে আপনি জ্যোতিবিবদ বলিয়া জানিবেন। সেই 
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তথাহি ।-_-নটতা কিরাতরাজং নিহত্য রঙ্গস্থলে কলানিধিনা । 

সময়ে তেন বিধেয়ং গুণবতি তারাকরগ্রহণম্ ॥ ২০ ॥ 

(নেপথো ) হস্ত রাধামাধবয়োঃ পাশিবন্ধং কংসভূপতের্ভয়াদভি- 
ব্ক্তামুদাহর্ত মসমণ্ো নটতা কিরাতরাজমিত্যপদেশেন বোধয়ন্ 

হু কোহয়ং চিন্তাবিক্রবাং মামাশ্বাসয়তি | 

সুত্রধারঃ। ( নেপথখ্যাভিমুখমবলোক্য ) পশ্য পশ্থা। 

অন্ব! সান্দীপনিমুনিপতেরত্র শিষ্যেতি সাধবী 

যাতা লোকে পরিচয়মুষেবল্লকীবল্লপভস্ত । 

জন্য 'আমি আজ বর্তমান লগ্র অন্ুসারে আপনার নিকট যাহ! 

হইবে, তাহ৷ যথাযথ বর্ণন। করিতেছি, শ্রবণ করুন। 

(ক্ষণকাল চিন্তা করিস্ব। সহ্ষে) আপনি কোনও চিন্ত। করিবেন না, 

যেহেতু__ 

কলানিধি রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজকে হতা 

করিয়া যখাপময়ে শুভক্ষণে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন ॥ ২০॥ 
(নেপথ্যে) কি আনন্দের ব্যাপার! রাধ।-মাধবের পাণিগ্রহণের কথা 

ংস-বাজার ভয়ে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইয়া “কলানিধি 

রঙ্গভূমিতে নৃত্য করিতে করিতে কিরাতরাজকে হত্যা করিয়া যথাসময়ে 

শুভক্ষণে তারার পাণিগ্রহণ করিবেন” এই কথা বলার ছলে তাহাই 

জানাইয়৷ দিয়! চিন্তায় কাতরা আমাকে পরম আশ্বাস দিলেন, এমন 

ধন্য ব্যক্তি ইনিকে? 

স্ত্রধার। (নেপথ্যের দ্রিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ) দেখুন, দেখুন, 
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কাশশ্রেণী-ধবল-চিকুরা! ব্যাহরস্তাহ গার্গীং 
রঙ্গে ধন্যা প্রবিশতি পুরঃ সংভ্রমাশ পৌর্ণনাসী ॥ ২১ ॥ 

তদেহি তুর্ণমুস্তরভূমিকাং গ্রহীতুং প্রধাব। ইতি নিক্র্রান্তো। 
প্রস্তাবনা ॥ ২২ ॥ 

ততঃ প্রবিশতি যথা নিন্দিষ্টা৷ পৌর্ণমাসী। 
পৌর্ণমাসী। হস্ত রাধামাধবয়োরিতি পঠিত! বসে গাগি শ্রায়তাম্। 

নারদস্ত শিষ্যেতি পরিচয়ং যাতা কাশপদেন কাশপুষ্পাণি লক্ষ্যান্তে। 
গার্গীং নান্দীমুখীম্। সংভ্রমাৎ সংত্রমং প্রাপ্য ॥ ২১ ॥ 

প্রস্তাবনা প্রসঙ্গেন ভবেৎ কার্য্স্ত কীর্তনম্। অন্ত প্রতিপাগ্যাস্ত তীর্থং 

প্রস্তাবনোচ্যতে ॥ ২২ ॥ 

মুখসন্ধেরপক্ষেপনাম সন্ধ্যঙ্গমিদম্।  উপক্ষেপলক্ষণম্।__-উপক্ষেপস্ 

ধিনি মুনিশ্রে্ঠ সান্দীপনির জননী, বীণাবাদনরসিক দেবষি নারদের 

শিষ্য) ভুবনে সাধবী বলিঘ্া স্ুবিখ্যাতা, ধাহার কেশ কাশপুষ্পের তুল্য 

শুভ্র সেই ধন্তা পৌর্ণমাসী গর্শদুহিত। নান্দীমুখীর সহিত কথ কহিতে 

কহিতে দ্রুতপদে রঙ্গভূমির দিকে অগ্রসর হৃইয়। আসিতেছেন ॥ ২১ ॥ 

অতএব এস, আমর শীঘ্র ইহার পরবর্তী অভিনয়ের উপযুক্ত বেশ 

গ্রহণ করিবার জন্য গমন করি। 
[ উভভ়ের প্রস্থান । 

ইতি প্রস্তাবনা ॥ ২২ ॥ 

(অনন্তর যথানির্দিষ্ট স্থানে ও ব্যাপারে নিযুক্ত! পৌর্ণমাসীর প্রবেশ ) 

পৌর্ণমাসী । কি আনন্দের ব্যাপার! রাধা-মীধবের পাণিগ্রহণের কথা 
বু ০. ” ঞ্ * 5, ১২5 3০0৯ 

ধ 7 পর 
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কৃষ্ণাপাঙ্গ-তরঙ্গিত-ছ্যুমণিজা-সস্তোদ-বেণীকৃতে 

. রাধায়াঃ ম্মিতচক্দ্িকাস্থরধুনীপুরে নিপীয়াম্ৃতম | 

অন্তস্তে ষ-তুষার-সংপ্লিব-লবব্য!লীঢ-তাপোচ্চয়। 

ক্রান্তাঃ সপ্ত জগন্তি সংপ্রতি বয়ং সর্বোদ্ধমধ্য'ন্মহে ॥ ২৩ ॥ 

বীজন্ত সুচনং কথ্যতে বুধৈরিতি। অত্র রাধাকফ্চয়োরনুরাগবীজ- 

স্থচনমুপক্ষেপঃ ৷ হ্যমণিজ। যমুনা । সম্ভেদবেণীকৃতে মিলনেন যুখ্মত্বং 

প্রাপিতে ॥ সংপ্রবং মজ্জনম্ ॥ ২৩ ॥ 

কংস-রাজার ভয়ে স্পষ্ট ভাবায় 'প্রকাশ করিতে অনমর্থ হইয়াও নৃতা 

করিতে করিতে কৌশলে কিরাতরাজকে তাহা বুঝাইয়! দিতে 
পারিলেন, এমন ধন্য বাক্তিকে? তিনি চিন্তায় কাতরা আমাকে 

পরম 'মাখাস দিলেন । 

(পুর্বে নেপথ্য হইতে কথিত উক্তি বলিতে বলিতে প্রবেশ 

করিঘনা তিনি তাহার মহচরী গর্গ-ছুহিতা নান্দীযুখীকে সম্বোধন 

করিয়া বলিতে লাগিলেন) বনে গার্ধি, শ্রবণ কর-_ 

শীকৃষ্ণের দৃষ্টি-কটাক্ষ-তরঙ্গে চঞ্চল যেন তপন-তনয়া যমুনা 

নদী, আর রাধার শ্িতহান্ত যেন শুত্র চন্দ্রকিরণ তুল্য স্থরধুনী- 

ধারাঁ। এই উভয়ের যুক্তবেণীর পবিব্ন তীর্ঘে অমুত পান করিয়া 
আমাদের অন্তরে যে সন্তোষ উদিত হইয়াছে, তাহ| তুষার-প্লাবনের 

স্যায় আমাদের অন্তরের সমস্ত তাপ বিনাশ করিয়া দিয়াছে । 
ইহাতে আমাদের মনে হইতেছে, আম্রা যেন সপ্ত জগৎ অতিক্রম 

করিয়া সংপ্রতি সকলের উদ্ধস্থানে অধিষ্ঠান করিতেছি ॥ ২৩ ॥ 
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গার্গী। নভে অহিমপ্রণা রাহীএ উব্বাহে!। তুএ চ্চেঅ 
কারিদো তা কিস্তি পুপোঁবি হরিণা সমং অহিলসিজ্জই ॥ ২৪৭ ॥ 

পৌর্ণমসী | পুজ্র মারাবিবর্ধোহয়ম্। নচে্িবিঞ্চের্বরাম্বতেন 

সম্ন্ধেপিন্ধানগন্ত তপঃপ্রসুনৈগুল্ফিতাঁং মাধবহৃন্মেভ্রতাকারি- 

মাধুরি-মকরন্দাং রাধিকাবৈজয়ন্তীং কথং পথগ্জনঃ পাণৌ 
কৃববীত ॥ ২৫ ॥ 

গ'গীতি। আর্য, অ:ভমন্ত্রানা সহ রাধিকায়া উদ্বাহস্ত্বয়। এব কার্িতিঃ। 

তত কিমপি পুনরণি হরিণ সমং অভিলষাতে ॥ ২৪ ॥ 

সায়াবিবর্তঃ । মন্ধর্ধন্তান্টত্রারোপো! বিবর্তঃ) | সাদৃশ্ঠজ্ঞানেন শুক্তৌ 

রঙ্গতবন্মায়ায়াং শ্রীবাধাননা আরোপোহয়ং কৃতঃ | চেদ্যদি মায়াবিবর্তো ন 

সাত্তহি কথং পুথগ্জনো রাধিকাবৈজয়ন্তীং পাঁণৌ কুববীত। পৃথগ্জনঃ 
পানর2। পাণিগৃভীত্রাং কর্ষাৎ । শ্রেষেণ পাণাবপি কথং কুব্দীত। বিবর্ণ? 

পামরে। নীচ প্রাকতশ্চ পৃথগ্জন ইত্যমরাৎ। পক্ষে মাধবাৎ 

পৃথগ্জনোহন্টো জনঃ ॥ ২৫ ॥ 

গাগা। আন্যে, আপনিই পুর্বে অভিনন্থাুর সহিত রাধার বিবাহ দংঘটন 

করিয়া দিয়াছিলেন। তবে কেমন করিয়! পুনরায় রাধার সহিত 

রুষ্ণের মিণন মভিনাষ করিতেছেন ? ২৪ 

পৌর্ণমাসী | বসে, এ কেবল মারার মতিভ্রম, মোয়া বশে এক বস্তুতে অপর 

বস্তু বলিয়া ভ্রম ভইতেছে, যেমন শুক্তিতে রজত অথবা রজ্ভুতে সর্প-ন্রম 
হয়, পেইরূপ) লতুব! বিধাতাব বর-রূপ অমুত দ্বার! সমৃদ্ধ, বিন্ধা-পর্র্বতের 
তপস্তা-বূপ কুমুমে গ্রথিত, মাধবের হৃদয়ের স্িদ্ধতা-সম্পাদন-কারিণী 

মাধুরী-মকরন্দ-স্বরূপিণী বৈজয়ন্তী-মালিক1 সদৃশী রাধিকার পাণিগ্রহণ 
করিতে পৃথক্ ব নীচ বাক্তি কেমন করিয়া সমর্থ হইতে পারে ? ॥২৫ 

৮ 
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গাগী। কেরিপং তং বরামিঅং ॥ ২৬ ॥ ॥ 

পৌর্ণমাসী। তদভাষ্টমেব ধূর্জটেজিত্বর-জামাতৃকং বিন্ধা | 
গুণবিস্মাপিতভূবনং ভবিতা তব বালিকাযুগলম্ ॥ ২৭ ॥ 

গাগী। পুত্তং মুকিম কণা কভং বিঞ্ঝস্স অহভিট্ঠা 

সংবৃত্তা ॥ ২+॥ 
পৌর্ণমাসা। জামাতৃসম্পদ্গবিবতস্ত গৌরীপিতৃগিরীন্দ্স্ত 

বিস্পদ্ধবা ॥ ২৯ ॥ 

গাগীতি । কাদশং তং বরা তম্ ॥ ২৬ ॥ 

পৌর্ণ ইতি। বিন্ধাং প্রতি বিরিঞ্চের্বরামূতং পৌর্নমান্তোক্তং ধর্জটিনীল- 

লোহিত ইত্যমরাৎ । ধূজটিজিত্বরো! জামাতা যন্মাত্তম্মাং। জামাত। ছ্াহতঃ 

পতিঃ। জীমাঠা পল্লভে কৃর্যাণত্ডে চ ভিতুঃ পতাবিত্যভিধানাৎ।.২৭॥ 

গাগীতি। পুন্রং মুক্ত কন্ঠকা কথং বিস্ব্যস্তাভীষ্টা সংবৃত্তা ॥ ২৮ ॥ 

পৌণ হতি। গোরীপিতৃত্বেন গিবীন্তন্ত হিমালয়ত্বং বাঞ্জিতম্। বিস্পর্দয়া 
মাতসর্ষোণেতার্থত ॥ ১৯ ॥ 

গাগী। কিরূপ সেহ বিন্ধ্য পর্বতের বরামূত ? ॥২৬॥ 

পৌর্ণনাসা । বিধাতা! শিন্ধ্য পব্বতকে এই বলিয়া বব দিয়াছিনেন ষে, হে 

বিন্ধ্য, তোমার অভিলাষ-অনুষাথী এমন ছুইটি কন্ঠা ৮ইবেন, ধাহারা 

স্বীয় গুণ দ্বারা ভুবনকে বিশ্ময়াপনন করিবেন, এবং জ'মাতা ধুঙ্জট- 

বিজয়ী হহবেন ॥ ২৭ ॥ 

গারগী। পুত্র-বর পারত্যাগ করিয়া বিদ্ধ কি কারণে কন্তালাভে 

আভলাষ করিলেন ? ॥ ২৮ ॥ 

পৌর্ণমাপী। জামাতার সম্পদে গব্বিত গৌরাপিতা গিরীন্ত্র হিমাপয়ের 
সৌভাগ্যের প্রতি স্পর্ধা করিয়! ॥ ২৯ ॥ 
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গাগী। অন্মহে সগোতুক্রিসং সোঢ়ং এসো ণ কৃখমো যং পুরা 
মের জেছুকামো বি কুস্তজোণিং সন্মাণিম উপ ণ 

বডটিদো ॥ ৩০ ॥ 

পৌর্ণমাসী। বাঢ়মীদুগেব স্বভাবে মনস্বিনাম্ । 

গার্গী। কেণ রাহী বিঞঝাদো গোউলং লবভিদা । 
পৌর্ণমাসী। জাতহারিণ্য। পুতনয়া ॥ ৩১ ॥ 

নি বি শা 7 শশী স্পা শি - পাশস্পপ শপ” শা শা পিপীশাস্প দিলি 

গাগীতি। আশ্চর্যযং স্বগোত্রোতৎকর্ষং সো, এষে। ন ক্ষমো যৎ পুরা মেরুং 
জেতুকামোইপি কৃম্তযোনিং সন্মান্ত পুনন' বদ্ধিতঃ ॥ ৩০ ॥ 

কেন রাধিক] বিন্ধাতো গোকুলং লম্তিতা ॥ ৩১ ॥ 

০০০ পা সত সস শা ৩ 

গাগী। ওমা! এহ বিন্ধ্য »গোত্রের (নিজ জ্ঞাতির ও স্বজাতীয় 

পর্বতের) উৎকর্ষ সহ্য করিতে কোনও কালেই সক্ষম নঠেন, 

বেছেত তিনি হহার পুর্বে মেরু পর্বতকে জয় করিবার কামন! 
কিয়া! ক্রমাগত বদ্ধিত হইতেছিলেন, কুম্তযোনি অগন্ত্য খষিকে 

সন্মান করিয়া তিনি আর আপনাকে বদ্ধিত করিতে পারেন 

লাই ॥ ৩০ ॥ 

পৌর্ণমাসী । হা, নত্যই, মনস্বীদিগের স্বভাব এইরপই তইয়। 

থাকে । 

গাগী। কোন্ ব্যক্তি বিন্ধ্য পববতের নিকট হইতে রাধিকাকে গোকুলে 

আনয়ন করিল ? 

পৌর্ণমাসী । জন্মমাত্র শিশুকে হরণ করিয়া লর যে, সেই জাতহারণী 

পৃতন। রাক্ষসা ॥ ৩৯ ॥ 
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গার্গী। (সভয়ম্) অজ্ঞে জাদহারিণীহিং কৃখু বালআ ভুপ্তিমন্তি 
তা দিট্ঠিআ উববরিদা কল্লাণী। 

পৌর্ণমাসী | পুরি লোকোত্তরাণাং কুমারাণাং সংহারায় কুমারীণাং 
পুনরপশ্তারায়ৈব কংসেন সা নিষযুক্তা ॥ ৩২ ॥ 

গার্গী। কথং এ্খ উহয়স্মিং রপ্পা পউত্তং ॥ 

পৌর্ণমাঁসী । দেবা! দেবকীবালিকায়! ব্যাহারেণ । 

গার্গী। কেরিসো ববাহারো! ॥ ৩৩ ॥ 

গার্গীতি। আর্দ্ে জাতহারিনীভিঃ খলু বালক! ভুঞ্জান্ডে তদ্িষ্টযা উন্ধত্িত। 

কলাণী ॥ ৩১ ॥ 

গার্গীতি। কথমত্র উভরস্মিন্ রাজ্ঞা প্রবৃত্তম্। 

পৌর্ণ ইতি । ব্যাহার উক্তির্লপিতং ভাষিতং বচনং বচ ইতমরাৎ! 

গা্গীতি ৷ কীদৃণে ব্যাহারঃ ॥ ৩৩ ॥ 

গার্গী। (সভয়ে ) আর্য, জাতহারিণীনা তো বালকদিগকে ভক্ষণ করিয়! 

ফেলে । সেই জাতহারিণীর কবল হইতে এই কল্যাণী কণ্ঠ যে রক্ষা 

পাইলেন, ইভা অতিশয় সৌভাগ্যের বিষয়। 

পৌর্মাদী । বলে ! অসামান্য কুমারীদিগকে সংহার করিবার ও কমারী- 
দিগকে অপহরণ করিবার জন্য কংস কর্তৃক এই পুতনা নিযুক্ত 

হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥ 

গার্গী। এই উভয় কর্মে রাজ কংসের প্রবৃত্তি কেন হইল? 

পৌর্ণমাপী ৷ দেবী দেবকীকন্ঠাব বাকা অনুসারে । 

গার্গা। সেই বাক্য কি? ৩৩॥ 
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পৌর্ণমাসী। যস্তঙ্গেন পুরোত্তমাঙ্গমহরচ্চক্রেণ তে সঙ্গরে 

যং বুন্দারকবুন্দবন্দিতপদদ্ন্বা রবিন্দং বিদুঃ | 

আনন্দাম্থ তপিম্ধৃভিঃ প্রণযিনাং সন্দোহমানন্দয়ন্ 

প্রাদুর্ভাবমবিন্দদেষ জগতী-কন্দোহগ্য চক্দোদয়ে ॥ ৩৪ ॥ 

কিঞ্চ | 

মন্তঃ সন্তমমাধুবাভিরধিকাঃ শ্বো বা পরশ্বোহথবা, 

গন্তারঃ ক্ষিতিমগ্ডলে প্রকটতামফ্ডৌ মহাশক্তয়ঃ | 

পৌর্ণ ইতি । অরে কংদ যঃ পুরা জিতরূপঃ সন্ কালনেনিরূপস্ত তে 

তবোত্তমাঙ্গং নস্তকং চক্রেণাহরৎ ॥ ৩৪ ॥ 

অন্যদপুযৃক্তং দেব্য। তদাহ কিঞ্চেত্যাদিনা। গন্তারঃ গমিষ্যান্ত। 

অষ্টৌ রাধা চন্দ্রাবলীা ললিতা বিশাখা পদ্মা! শৈব্যা গ্রামল৷ ভদ্রা। তত্র 

তাস্বষ্ট্থ মধো উভে স্বপারৌ রাধা-চন্দ্রাবল্যো গুণবৃন্মমন্দিরতয়। বৃন্দিষ্টে 
প্রশস্তবুন্রযুক্তে । য্থকোস্ত যয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মুগারৃশ হতি 

পৌর্নাপা । বনি তোমার পুর্ববজন্মে যুদ্ধক্ষেত্রে উন্নত চক্র দ্বার] (কালনেমি 
নামক) তোমার মস্তক ছেদ করিয়া ফেলিয়াছলেন, যাহার 

পদারবিন্দদ্বয় দেবতাবুন্দ বন্দনা করেন বলিয়া সর্বলোকে সুবিদিত, 

বিনি জগতের মুলম্বরূপ, তিনি অগ্ভ আনন্দামৃতপিন্ধুর দ্বারা প্রণায়ি- 

গণকে আনন্দ দান করিণ! চন্দ্রোদয়ের সময়ে প্রাদভূ ত হইয়াছেন ॥৩৪॥ 

দেবা আরও ঝবণিয়াছেন-- 

আমা অপেক্ষ। অধিকতর অতুযুত্তম মাধু্যশালিনী অষ্ট মহাশক্তি (রাধা 

চন্ত্রাবলী ললিত বিশাখা পন্ম। শৈবা। শ্তামলা ও ভদ্র) কল্য হউক 

অথব৷ পরশ্ব হউক, ক্ষিতিমগলে প্রকাশিত হইবেন । তাহাদের মধ্যে 
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রন্দিষ্টে গুণবুন্দ-মন্দিরতয়া তত্র স্বসারাবুভে 
রাজেন্দ্রো ভবিতা হরস্ত চ জয়ী পাঁণৌ গৃহীতা যয়োঃ ॥ ৩৫ ॥ 

গারগী। কা পউত্তী ছুদিএ বহণীএ। 

পৌর্ণমাসী। রক্ষো্বমন্ত্রকৃতিনাপ্রিপুরোহিতেন 

বিত্রাসবির্ুবমতে? সমনুদ্রতায়াঃ | 

আছ্ভ। ততঃ করতলাৎ কিল পূতনায়া 

নছ্যাও প্রবো পরিপপাত বিদর্ভগাষাত ॥ ৩৬ ॥ 

বক্ষামাণনির্দেশাৎ । অগব! বৃন্দারকশ্ত বুন্দাদেশ ইন্ঠে পবে। বুন্দিগ্ঠে 

অতিশয়মনোজ্জে রুন্দীরকঃ স্থরশেষ্ঠে হনোক্ছেইপি চ বাচাবদিতি 

কোষাং। যয়োঃ স্ব রাধাচন্ত্রাবল্যোঃ পাণৌ গৃহীতা ভর্তা বাজেন্ছে! 

ভবিত। বাণাস্ত্ররযুদ্ধে ভরম্ত জয়ী ভবিতেতার্থঃ ॥ ৩৫ ॥ 

গাগীতি। কা প্রবুত্তিঃ বারী দ্বিতীয়ায়! ভগিন্তাশ্চক্্রাবল্যাঃ | 

পৌর্ণ ইতি । অদ্রিপুরোভিতেন বিন্ধাপুরোধসা ॥ ৩৪ ॥ 

ছুইটি ভগিনী গুণবন্দের মন্দিরম্বরূপিণী'ও অতিশর মনোজ্ঞ যথেশ্বরী 

ভইবেন। যিনি তাভাদের পাণিগ্রহণ করিবেন, চিনি রাজেন্দ্র হইবেন 

এবং যুদ্ধে মহাদেবকে ও পরাজিত করিতে (বাণাসুরেব সভিত 

বুদ্ধকালে ) সমর্থ হইবেন ॥ ৩৫ ॥ 

গাগী। দ্বিতীর! ভগিনী চন্দ্রাবলীর কি বৃত্তান্ত ? 

পৌর্ণমাসী। বিন্ধবাচলের পুরোচিত রাক্ষদনাশক মন্ত্র পাঠ করাতে পুতনা 

ভয়ে ভ্রাস্তমতি হইয়। দ্রুত পলায়ন করিতেছিল, তখন হাশার তস্ত 

হইতে শ্থলিত! হইয়া আছ্া। চক্্রাবলী বিদর্ভদেশগামিনী নদীর শোতে 

পঠিত হইয়াছিলেন ॥ ৩৬ ॥ 
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গার্গী। জ্জে দুববাসইসা বরেণ উপ্লণা বিসহাণুণো ওরসী কণা 

রাহি কি কহং সববপ্োবি তাদো ভণাদি ॥ ৩৭ ॥ 

পৌর্ণমাসী। চন্দ্রভানুবুষভান্বরমণ্যোর্ভতঃ কিল বিকৃষা নিনায়। 

বালিকে কমলজার্থনয়া তে বিন্ধাদ[রজঠরে হরিমায়া ॥ ৩৮ ॥ 

গার্গী। (সাশ্চর্যাম্) কিং পিদরেহিং উদং জানীমদি | 
পৌর্মানী। আগ কিং ন ছুপবাসাঃ কথং নিজোপকারমনাবেস্ঠ 

বিশ্রাম্যতু । 

গাগী। এদং সববং তুএ কপং নিগ্রাদং। 

গার্গীতি | ] _ছুর্বাসসো বরেণ উৎ্পন্না রুম ভানোরৌরসা কণ্ঠ রাধেতি ক 

সর্বজ্ঞোহপি তাতো ভণতি ॥ ৩৭ ॥ 

পৌর্ণইতি | কমলজার্থনর| বঙ্গ! তশ্যার্থনয়া তে চন্্রাবলীরাঁধিকে ॥ ৩৮ ॥ 

গার্গাতি। পিতৃভ্যাং চন্দ্রভান্ুবুষভান্ুভ্যাং তদং রভগ্তং জ্ঞায়তে | 

গাগীতি । 'এতৎ সব্বং বা কথং বিজ্ঞাতম্। 

গার্গী। | আর্ষো, আমার পি তা. ( গর্গ ) অর্দজ্ঞ হ্ই' [ও € ? লে তবে ব বলেন যে, 

পনাধা ছুর্বাস। মুনর ববে বুষভান্ুর রসে উৎপন্ন কন্তা। ॥ ৩৭ ॥ . 

পৌর্ণমাপী। কমলজন্ম! রন্গার প্রার্থনা অনুসারে হরিমায়া চশ্ভান্ুর এ 

নুষভান্ুর পত্বীদ্ধগের গর্ভ হহতে আকর্ণ করিয়। এ তই বালিকাকে 

বিন্ধ্যগিরির পত্বীর গভে স্থাপন করেন । ৩৮ ॥ 

গার্গী। (আশ্চর্য হইয়া) নেই ছুই বালিকার দুই পিতা ( চন্দ্রভানু ও 

বুষভান্ু ) তাহাদের কন্যাদের এই জন্মরচশ্ত কি অবগত ছিলেন? 

পৌর্ণনাপী। তা বৈ কি। নেই ছুর্বাপা নিজের উপকার করার কথা 

উপকৃ কে না জানাইয়া কি প্রকারে বিশ্রাম করিতে পারেন £ 

গার্গী। এই সব কথা আপনি করূপে জানিতে পারিলেন ? 
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পৌর্ণমাসী । গুরোরুপদেশপ্রসাদেন যেনাহং রাধায়ামাসর্জি- 
তাম্মি ॥ ৩৯ ॥ 

গাগী । পুণং ণিহদাএ রক্ধসীএ সে ক্কোলে একা বাহিআ৷ লগা । 
পৌর্ণমাসা । ন কেবলং রাধিকা পঞ্চাপ্যপরাঃ ॥ ৪০ ॥ 

গাগী। ( সবিস্মিয়ম) কাশ কৃখু তাও। 
পৌর্ণমাসী । রাধাসখীহ ললিতা ললিতা স্চন্দ্রা, 

চন্দ্রাবলী-সহচরী রুচিরা চ পদ্মা । 

ভদ্রা চ ভদ্রচরিতা শিবদা চ শৈব্যা 

শ্যাম! চ ধামমুদিত1 বিদিতাস্তবেমাঃ ॥ 

পৌর্ণ হতি। গুরোরারদস্ত। যেন উপদেশেন। আসঞ্জিতা আসক্তী-রুতান্মি।৩৯। 

গাগীতি। নিহতায়। রাক্ষস্তাঃ তশ্তাঃ ক্রোড়ে একা রাধিক। ত্বয়া লব্ধ ॥8০1 

গার্গীতি। কাঃ খলু তাঃ। 
পৌর্ণইতি। লণিত আস্তচন্দ্রো যস্তা সা। তবেতি কর্তরি ষ্ঠী ত্বয়েতাথঃ। 

পৌর্ণমাসী। আমার গুরুদেব নারদের উপদেশ-প্রণাদে, এবং ভাহাণ্ছ 

আমি রাধাপ প্রতি অন্ুরক্ত হহয়াছি ॥ ৩৯ ॥ 

গাগী। নিশ্চয় আপনি নিভতা রাক্ষপীর ক্রোড় হহতে একমাত্র রীধিকা- 

কেই লাভ করিরাছিলেন । 

পৌর্ণমাপী। কেবল এক রাধক। নহেন, অপর পঞ্চকন্তাকেও আমি 

লাভ করিরা'ছিলাম ॥ ৪০ ॥ 

গাগী । ( সবিস্ময়ে ) তারা আবার কে কে? 

পৌর্ণমাসী। রাধার সখী জলিত-চন্দ্রবদনা ললিতা, চন্দ্রাণ্লীর স্হচরী 

রুচিরা পদ্মা, ভদ্রচরিত। ভদ্রা, কল্যাণকারিণী শৈব্যা, শ্তামকান্তি- 

বিশিষ্ট শ্তামা এই পাঁচ জন তুমি জানিবে। 
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গার্গী। , ইমাও কেণ গোইণং সমপ্রিদাও ॥ ৪১ ॥ 

পৌর্ণমাপী। কুমারীণামাসাম্ নিভৃতমভিতঃ পঞ্চকমহং 

বিভজ্যাভীরীভ্যন্ত্বরিতমথ রাধামধিগুণাম্। 

স্তা তে জামাতৃর্জরতি বৃষভানোরিতি মুদা 

যশোদায়া ধাত্র্যাং রহসি মুখরায়ামঘটয়ম্ ॥ ৪২ ॥ 

গাগী। ফুড়ং রাহিএ দুদিআ সহী বিসাহা চ্চেেঅ গোউলুপ্পন্ন। | 

গাগীতি । হমাঃ কেন গোপীভাঃ মমপিতাঃ ॥ ৪১ ॥ 

কুমারীণামিতাদি। অথানন্তরং হত্যুক্তাহং রহসি মখরায়াং 

রাধামঘটয়এ অপিতবতী। হতীতি কিম্। হে জরতি তে তব গামাঠ- 

বুষভানোপ্সিয়ম্ ॥ ৪২ ॥ 

গাগীতি । স্চুটৎ রাধায়াঃ দ্বিতীনা সখী বিশাখা এব গোকুলোৎপন্না । 
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গাগী। ইহার্দিগকে কে গোপিকাদিগের হস্তে সমর্পণ করিল? ৪১ ॥ 

পৌর্ণমাপী। এই কুমারীদিগের পাঁচটিকে আমি গোপনে আভীর- 

রমণীদিগের মধ্যে ত্বরিত বিতরণ করিয়া দিয়া নিভতে 

যশোদার ধাত্রী মুখরাকে বলিলাম_-“বুড়ী, এই অধিকগুণশালিনী 

রাধা তোমার জামাতা বুষভানুর কন্ত।, তুমি ইহাকে আনলে 

গ্রতণ কর।৮ এই বলিয়া অনন্তর তাহার হস্তে রাধাকে সমর্পণ 

করিলাম ॥ ৪২ ॥ 

গার্গী। তবে ইহ! নিশ্চর বোধ হইতেছে যে, রাধার দ্বিতীয। সথী বিশাখাই 

গোকুলে উৎপন্না। 



২৬ ললিতমাধবনাটকম্, [১ম অঙ্গ 

পৌর্ণমাসী। নহি নহি বদেষ! কালিন্দীপুরেণ বাহামানা জটিলযা 

লেভে। 
গাগী। ণজাণে ণঈপুরেণ বাহিদা সা জেটঠা বি্কক্আ কেণ 

লর্বী | 

পৌর্ণমাসী । ভীম্মকেণ। 
গাগা । অবেব। দোণং বভীণীণং বিভডডণকারিণীএ ভবিদববাএ 

ণিটুঠবদ। ॥ ৪৩ ॥ 

পৌর্ণমাসা । পুজি পুনঃ সঙ্গমকারিণা স্তম্যাঃ ককণা চাবধাগাতাম্। 

গাগী। কভং পিজ। 

গাগীত্ি। ন জানে নদীপুরেণ বাহিতা। সা জোন্ঠা 5ন্দ্রাব্ণী নিন্ধ্য কন্তা সেন 

লব্া। আহে] দ্যয়োভগিম্তোঃ বিঘটনকারিণা। ভবিতব্যতায়াঃ 

নিদ্রা ॥ ০৭৩ ॥ 

গার্গীতি। কথদিব' 

পৌর্ণনাদা | না না, এ বিশাখা বসুনা প্রবাঙ্গে ভাসিধা যাহতেছিলেন, 
»টিল। তাহাকে লাভ করিরাছিলেন । 

গাগী। নদীপ্রবানে বাহিতা। বিন্ধাপর্বতের জোষ্টা কন্তা চন্দ্রাবলীকে কে 

লাভ ঝগ্িণ, চাহা তো জানিতে পারিলান না; 

পৌণনাপী। (বিদভ দেশের রাজা ) ভাম্মক। 

গাগী । 'আহ।1 দুই ভাগনীর দধ্যে বিচ্ছেদমংঘটনকারিনা ভবিতব্য তার 

[ক নিগ্ুরতা। ॥ ৪৩ ॥ 

পৌর্ণনাসী। পুত্রি, পুনরায় ছুই ভগিনীর যে মিলন বংঘটিত হইল, তা! 

উভয়ের নিলনকারিণী ভবিতব্যতার কণা! বলিয়াই জানিও। 

গাগী। সেকি প্রকার? 
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পৌর্ণমানী। সৈবেঘং করালায়া নপত্রী চন্দ্রাবলী ঘা খলু পাঞ্চ- 
বাধিকী গোবদ্দনবিন্ধ্যয়োঃ কন্দরাবাস্তবোন জাম্ববতা বিদ্ধা- 

বাসিন্যা নিদেশেন কুগ্গিলাদাকৃন্টা। 

গাগী। (স্বগতম্) দং মএ ভাঁদমুহাদো জং চন্দভাণু-পভ্দীণং 

কমা ভাস্নপন্ুদাণং কগ্নমা একতত্তা মবি বিগ্গহাদীভিং 

ভিগ্না জ্জেবব। তা বাঢমেক বিগ্গহদা সন্দ্িহাণং মায়াঁএ 

চ্চেম প্লবধিতদং। ভোছু পচ্চাঁদো জাণিস্সং কিং ইদাণিং 

পোণমাপী | বিন্ধাযবাপিনী বশোদাপুত্রী বন্গদেবেন গোকুলানীতা কংসেন 

শিলারাং লিক্ষিপ্রা তদ্ধস্তাদ্িচা 2 সতী বিন্ধাচলে স্থ্িতা। বিন্ধাবাসিন্তা 

দেবকীকন্তারাঃ | 

গাগীতি। শতং নয়া তাতন্খাৎ বৎ চন্দ্রভান্তুপ্রভ তীশাং কন্যকা 'একতন্তা 

মাপ প্রিগ্রহাদিভিঃ শরীরা[দভিভিন্না ইব। তং বাঢং এক বিগ্রহতাসন্বিধাশং 

পোৌণশাপী । সেহ করালার নাতিশী চন্দ্াবলীর বয়ন যখন পাঁচ পহসবু, 

তথন (বশোদাব যে কগ্তঠাকে বন্গদেব কৃষ্ধের সহিত পরিবন্তন করিয়। 

সগুরার লগা গিয়া! কংপের তস্তে নমর্পণ করেন গধাঙাকে কংস শিলা 

নিক্ষেপ করিয়া বধ কবিতে উগ্ভত হহলে, তিনি আকাশে উখিত হস 

িন্ধাপর্তে প্রস্তান করেন, সেই) দেবী বিন্ধাবাসিলীর আদেশে 

গাবদ্ধন পর্বতের ও বিন্ধাপব্বতের গুহাবামী জান্ববান কুগ্ডল শগর 

(বির নগর) হইতে তাহাকে আনিনাছিলেন। 

গাগা । (ম্বগ 5) আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, চন্দ্রভান্ু প্রক্ততির কন্ঠারা 

ভীম্মক প্রভৃত্তির কন্ঠাদদের সহিত এক 'ও অভিন্ন, কেবগ 'ঠাতাদের 
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তস্ন রহস্সস্স উউ্টঞ্কণেণ। ( প্রকাশম্) পুণং গোআ্ড়পাদি 

গো এহিং চন্দা অলী-পন্দীণং উববাহো বি মায়াএ শিববাহিদে ॥8৪॥ 

পৌর্ণমালী। অথ কিং। পাতিম্মগ্ঠ।নাং বল্লবানাং মম তামাত্রাবণেবা 

কুমারীস্থ দারতা৷ যদেষাং প্রেক্ষণমপি তাভিরতিতুর্ঘটম্। 

গারগা। আনো ণ কৃখু অচ্চারও অট্ঠাণং কঙ্ছে গরিট্ঠো অণুবাও্ । 
পৌর্ণমাপা। অক্টানামাত কিমুচাতে গোকুলে কস্তাঃ খলু 

কুরঙ্গাদৃশস্তব্র নানুরাগঃ ॥ ৪৫ ॥ 

মায়য়। এব প্রপাঞ্চঠং ভবতি পণ্চাৎ জালিনমং কিং ইদানীং তশ্য রগ 

উন্টঞ্চনেন। নুনং গোবদ্ধনাদিগোপৈঃ চন্দ্রীবলা প্রকততানাং উদ্বাগোহপি 
খায়য়া শির্বাহিহঃ ॥ ৪৪ ॥ 

গাগাতি। অতো ন খলু আশ্চর্ব্যং অগ্রানাং কৃষ্ণে গারষ্ঠোইনুরাগঃ ॥ ৪৫ ॥ 

শরীরমাত্র ভিন্ন, অতএব ইহাদের একশবীরতাপম্পাদন নিশ্চয়ই মায়ার 

রাই এগ ভ্রান্ত উৎপাদন 'ভন্ন আর কিছু নঠে। যাহাই হউক, এই 

বিষয় পশ্চাৎ জানতে পারিবঃ এক্ষণে তাহার রহন্ত উদ্ঘাটন করিবার 

চেষ্টা কারর। কোনও ফল না5। (প্রকাগ্যে) নিশ্চয় তাহা হইলে 

চন্ত্রাবলী প্রভৃতির সহিত গোবদ্ধন প্রভৃতি গোপগণের বিবাহও মায়া 

কর্তৃক নিব্বাহিত হইয়। গিয়াছে ॥ 8৪ ॥ 

পৌর্ণনানী। তাহ! ভিন্ন আর কি? তবে এই গোপেরা যে নিজদিগকে 

এঁ সকল কুমাপ্রাদগের পাত ও কুমারীদিগকে আপনাদের শ্রী বলিয়! 

মনে করে, তাহা এ মনে কর! পর্যন্তই শেষ, কেবল ইহারা আমাদের 

স্ত্রীও আমরা ইহাদের পতি, এই মমত্ববোধ ভিন্ন উহাদের মধ্যে আর 
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গার্গী। সচ্চং ভণাসি জং দাণীং সছুত্তরাইং সোলগী্ং গোউল- 

কণ্নআ সহস্সাইং। কাতায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি | 

নন্দগোপন্ততং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ |  এদং মন্তং 

জপন্তাহিং পঞ্চেহিং চন্দামলী পনুদীহিং সংগমিঅ উণ চগ্ডিমং 

অচ্চন্তি । 

গাগীতি । নতাং ভণসি যদিদানীং শতোন্তরাণি যোড়শ-কন্তাসহমস্রাণি। 

. কাতায়নীতি এতন্ন্থ জপন্তীভিঃ পঞ্চনিঃ চক্াবপীপ্রহতিভিঃ সংগমা 

পুনঃ চগ্ডিকাং অন্ঠন্তি। 

পৌর্ণনাসী । পনিচরিতা পূজিত কামনপে ক্রীডনী 09৩ ॥ 

কোনও সম্পর্ক স্ত।পিত হয় নাই । কারণ, এ কল কুমারীদিগের প্রতি 

পত্ীভাবে নিরীক্ষণ করার সাধা ত্র গোপদিগের পক্ষে একান্ত 
তৃর্ঘট । 

গ'গী! তবে তে কুঞ্চের প্রতি এই অঙ্গ কমাণীর গভার 'অনুবাগও কিছু 

আশ্চর্যের বিষয় নয় । 

পৌর্ণঘাপা | কেবল অষ্ট কমারীর কথ! কি বলিতেছ, বল তো গোকুলে 

কোন্ হরিণনয়না রমণীর রুষ্জের প্রতি অনুরাগ নাই ? ॥ ৪৫ ॥ 

গাগী। সত্যই বলিতেছেন, যেহেতু ইদানী শতাধিক যোড়শ সহস্র গোকুল- 

কন্তকার! চন্দ্াবলী প্রতি পঞ্চকন্তার সহিত গন করিয়। চগ্ডতিকার 

অন্ন! করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে, “হে কাতায়নি হে 

নচামায়ে, হে মহাধোগিনি, হে অবীশ্বরি, হে দেবি, নন্দ গোপের পূত্রুকে 

আমার পতি করুন, আপনাকে আমি প্রণাম করি ।” | 
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পৌর্ণমাসা। স| কামান্ পরিচরিতা কুমারিকাভিঃ 

কামাখা| বিতরাতি কামরূপদেবী। 

ইচোনাং ব্রজহরিণীদুশামুপাস্তে 

বগোহয়ং গুণবতি গর্গভাষিছেন ॥ ৪৬ ॥ 

গাগী। /কণ সুরারাহণে রাহী নিউত্তা ! 
পৌর্ণমাসী ; তব তাতেনৈব। 

গার্গী। অভ্জে স্বদং মএ তাদমুভাদো জং কপ্পাণং ভাবিণা কম্তেণ 
সঙ্গমো খিপ্লাওঅং উপপাদেই ত্ি। 

পৌর্ণমাসী | বসে সমাগিদমুক্তম্। তেন ময়াপি তে কিশোরিকা 

গার্গীতি। কেন কুর্যযারাধনে রাধ! নিষুক্ত? 

গার্গীতি। আধ্্যে, শ্রুতং ময়া তাতমুখা যৎ কন্ঠানাং ভাবিনা কাস্তেন 

_পৌণমানী ॥ গগাচার্ধা বলিনাছেন যে, কামরূপে প্রকাশিতা কাণাণা। 
দেবা যাঁদ কুনারিকাদিগের দ্বাপা পরিপুজিতা৷ হনঃ তাহা হইলে তাপ 

তাহাদিগের সকল কামনা পূরণ করেন । এ কারণে, গর্গবচনানুসারে, 

ভে গুণবতি* ব্রজের সকণ তরিণাক্ষী রমণী এহ কামাখ্যা দেবার 

উপাসণা কাঁরয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥ 

গাগী। রাধাকে কে ুধ্য আরাধনায় লিষুক্ত করিয়াছিলেন ? 

পৌর্ণমাসী। তোমার পিতাই (গর্ণ)। 
গার্গা। আর্য, আমি পিতার মুখে শুনিয়াছি যে, এ সকল কন্তার সঠিত 

তাহাদের ভাবী কান্তদিগের সঙ্গম তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ উৎপাদন 

করিবে। 

পৌর্নমাদী। বৎসে, এ কথা তুমি ঠিকই বলিলে। সেই কাবণেহ আমি 
সেইদুই কিশোরী-শিরোরত্ব রাধ। ও চন্দ্রাবণীকে নিরোধ করিবার জন্ত 
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শিরোরত্বে নিরোদ্ধ,মভিমন্যুগোবদ্দনরোজনন্টো জটিলাভারুণ্ডে 

নির্ববন্ধেন নিযুক্তে ॥ ৪৭ ॥ 

গাগা । কহং ছুবে সোঅরে তুমং ৭ সংঘডেসি। 
পৌর্ণমাপা। সদা সঞ্চরতাং ছুন্ট কংসচরাণাং বিতকশঙ্কয়া । 

গাগা । ণং অউকুববং বুন্তন্তং অঞ্ধে। কোবি জণো! জাণই ? 
পৌর্ণমাপী। নভি নভি কিন্তু মদ্ুপাদেশ-বলাদেব কেবলং ভরি- 

.. রাময়োজনন্ো জানীতঃ ॥ ৪৮ ॥ 

সঙ্গমে! বিপ্রয়োগং উতপাদয়তি | বন্তমানসামাপ্যে বভ্উমাশঝছোত 

হারা । উক্তং ভব তাতেনে'ত শেষ? ॥ ৪৭ ॥ 

গাগীতি। কথ: দে সচোদরে ত্বং ন সজ্বটয়সি। 

গার্গাভি। এতপপুর্ববন্তাস্তং অন্য: কোহপি জনো! জানাতি ॥ ৪৮ ॥ 

অভিনন্ত্া ৪ গোদ্ধনের জননী জটিল! ও তারুগাকে আগহের সহিত 

পিনুক্ু করিয়াছি ॥ ৮ 

গাগী। কেন সানি: এহ রি সহোদরাকে একত্র সম্মিলিত করিতে- 

ছেন লা? 

পৌর্ণনাসী । সদা সঞ্চরণকারী ছুষ্ট কংদের চরদিগের সন্দেতের 

আশঙ্কায়। 

গার্গী। এই অপূর্ব বৃত্তান্ত আর অন্য কোনও জন কি জানে? 
পৌর্ণনাপী। না না। কিন্ক আনার উপদেশ হইতে কুষ্ণ-ব্লরামের জননী 

তুজন (যশোদা ও রোহিনী ) কেবল জানেন ॥ ৪৮ ॥ 
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নেপথো ।-সঞ্চাদুত্তিষ্ঠ পদ্গে মুকুটবিরচনং মুগ্চ পিঞ্চেন ভদ্র 
শ্যামে দামানুবন্ধং পরিহর ললিতে পিণ্টি মা জাগুড়াণি। 

শারিপাঠাদ্বিশাখে বুপরম কবরাসংক্করিযামুজ্» শৈৰ্যে 
পুর্ববাং বেবেষ্টি কাষ্ঠাং স্থরভিখুরপুটাপাংশুপিষ্টাতপুঞ্জঃ ॥ 

পৌর্ণমাসা। পশ্য পশ্য। ভরিমুদ্দিশতে রজোভরঃ পুরতঃ 
সঙ্গমত্যমুং তমঃ। ব্রজবামদৃশাং ন পদ্ধতিঃ প্রকট! সর্বদৃশঃ 

শ্রুতেরপি ॥ ৪৯ ॥ 

নেপথ্যে বরঙ্গশালায়াম্। নেপথাং রঙ্গভূমে স্তান্েপথাং চ প্রসাধনে । 

সথীনাং পরস্পরোক্তিরিয়ম্। মঞ্চ; স্তাৎ ক্ষুদ্রবট্টারামিতি। 

দানানুধঙ্ধং নাপারচনম্। জাগুড়ানি কুক্ষুমানি। দিশস্ত ককুভঃ 

কাষ্ঠা ভতানবাং। পিষ্টাতঃ গন্ধচূর্ণঃ | পিষ্টাতঃ পটবাসস ইতি 

কোষাৎ ॥ ৮৯ | 

( নেপথ্যে )। ওগো পদ্মা, তুমি মঞ্চ হইতে গাত্রোখান কর, ভদ্রা, তুমি মযুর- 

পুচ্ছ দ্বার! মুকুট বচন! ত্যাগ কর, গ্তানা, তুমি মান্যবিরচন পরিহার 

কর, লালতা, তুমি আর কুস্কুম চূর্ণ করিও না, হে বিশাখ!, তুমি শালিক 

পাখী পড়ানে। হহতে বিরত হও, এবং হে শৈব্যা, তুমি কবরীসংস্কার 

করা পরিত্যাগ কর ; এ দেখ, গাভীদিগের খুর-সঞ্চারিত স্থগন্ধি ধুলি- 

রাশি আবীরের স্তায় পুর্বদিক একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। 

পৌোর্ণমাসী। দেখ, দেখ, ধুলিপুঞ্জ হরিকে উদ্দেশ করিতেছে, অন্ধকাঁব 

নম্খস্থ এ হরির সহিত সম্মিলিত করাইতেছে । ইহাতে ব্রজস্ুন্দরীদের 

এ,গদনপথ বা অলৌকিক উপাসনাপদ্ধতি সর্ধদশী শ্রুতির নিকটও 

প্রকাশিত হইতেছে না ॥ ৪৯ ॥ 
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গার্গী। সংস্কতেন । 

হ্িয়মবগ্রহ্য গৃহেভ্যঃ কর্ষতে রাধাং বনায় যা নিপুণা । 
সা জয়তি নিস্থম্টার্থা বরবংশজ কাকলী দুতী ॥৫০ ॥ 

€ নেপথ্যে ) ধন্তে কজ্জলমুক্তবামনয়না পঞ্মে পাদোঢ়াঙ্গদা 

সারঙ্গি ধবনদেকনৃপুরধরা পালি স্মলন্মেখল! 

গণ্ডেছ্যন্তিলক। লবঙ্গি কমলে নেত্রাপিতাঁলক্ত কা 

মা ধাবোত্তরলং ত্বমত্র মুরলী দুরে কলং কুজতি ॥ ৫১ ॥ 

গাগাঁতি। হিয়মিত্যাদি। পরিকর নাম মুখসন্ধরং গমিতম্। বীজস্ত বনুলী- 
কারে জ্রেমঃ পর্িকরে। বুধৈরিতি। অত্র বনাকর্ষাণার্দিনা অন্থুরাগ- 

বছুলীকরণাৎ পরিকরঃ। নিশ্ষ্ার্থা লঙ্ষণম্।  নিশ্স্ত কার্য্যভারা 

শ্তাদ্যুনোরেকতরেণ য। | যুক্ষ্যোভো ঘটয়েদেষা! নিস্থ্টার্থা নিগগ্ভতে 

ইতি ॥ ৫০ | 

ধগ্ত ইতাদি সর্দবত্র সন্্বোধনম্। 'এবন্ভূতা সতী মাধবেতি সর্বভ্রান্ষঃ ॥ ৫১ ॥ 

গাগী। (সংস্কৃত ভাবায় ) লজ্জা! অপহরণ করিয়। গৃহ হইতে রাধাকে যে 

বনে আকর্ষণ করিতেছে, সেই নিপুণ! টত্তন-বংশ-জাতা বংশীর কাকলী 

বেন প্রেমিক-প্রেমিক! উভবের অভিপ্রায় বুঝি মিলনসংঘটনে ও 

উত্তর-প্রতুত্তর করিতে সমর্থ দূতা, তাহার জয় হউক ॥ ৫০ ॥ 

(নেপথ্যে) হে ধন্া, তুমি বামনয়নে কজ্জল না দিয়াই, হে পদ্মা, তুমি 

পদে বাহুর অলঙ্কার অঙ্গদ পরিধান করিয়!, হে সারঙ্গি, তুমি এক পায়ে 

নূপুরের ধ্বনি করিতে করিতে, ভে পালি, তুমি স্থলিত-মেখলা হইয়া, 

হে লবঙ্গি, তুমি গালে তিলক অঙ্কিত করিরা, হে কমলা, তুমি নরনে 

৩) 
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গার্গী। নীলাম্বররুইধারী ফুড়িতো গোবোড়, চক্ধবালেণ। সিদ” 

গোমগুলমন্ছরো মাহুরচন্দো পরিপফুরই ॥ ৫২ ॥ 

পৌণমাসী । (সানন্দম্) বিভ্রন্নীলচ্ছবিমবিষমা মগ্রহস্তেন যষ্টিং 

জুষ্টঃ শ্রোণীতটরুচিরসৌ গীতপট্রাংশুকেন । 

পার্গাতি। নীলাম্বররুচিধারী স্ফুরিতে৷ গোপোড়ুচক্রবালেন। নিতগোমগুল- 
মধুরো! মাথুরচন্ত্রঃ পরিস্ফুরতি । নীলা্কর আকাশঃ। পক্ষে বণদেবঃ। 

রুচিঃ কান্তিঃ পক্ষে অভিলাষঃ ৷ গাঃ কিরণানি পাস্তি বান্থাড়ুণি তেষাং 

চক্রবালেন মণ্ডুলেন। পক্ষে গোপ। এব উড়ুনি তেষাং চক্রবালেন 

সমৃহেন। সিতং শুক্ুং যদেগামগুলং কিরণসমৃহস্তেন মধুরঃ। পক্ষে 

সিতং স্নেভবন্ধং যদেগামণ্ডলং স্থরভীসমুহস্তেন মধুরঃ। মথুরাসম্বন্থি 
চন্দ্রঃ। পক্ষে মধুর ইতাস্ত সংস্কতং মাধুধ্যং তদয্ক্তশ্ন্দ্রঃ 

সৃধাংশুঃ ॥ ৫৩ ॥ 

পৌর্ণমানী ৷ বিত্র্দিত্যাদি। অবিষমাং খজীং পীতপল্রাংশুকেন জু্ং যৎ 

শোণীতটং তেন রুচির্যস্ত সঃ আভারাণাং প্রেমলক্ষমীবিবর্তঃ প্রেমৈব লক্ষ্মী? 

অলক্তক অর্পণ করিয়:, চঞ্চল হঈয়া ধাবিতা হই৪ না, এখান হইতে 

অনেক দূরে মুরলী কুজন করিতেছে ॥ ৫১ ॥ 
গাগী। আহা! চন্দ্রের স্তায়ু নীলাম্বরশোভী গোপরূপ নক্ষ্রাৰ্লী-পরি- 

বেষ্টিত শ্বেতবর্ণ জ্যোতন্নার স্তায় শুভ্র গাভীমণ্ডলের মধ্যবর্তী মনোহর 

মাথুরচন্ত্র ( বলরাম ) বিরাজ করিতেছেন ॥ ৫২ ॥ 

পৌর্ণমাসী। (সানন্দে) হস্তে সরল যষ্টি ধারণ করিয়। ও গীতবর্ণ পটবস্ত্ে 
কটিতট শোভিত করিয়া, সর্বদিকে বিচ্ছুরিত নীলকান্তির দ্বারা 



১ম অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ৩৫ 

নিন্দনিন্দীবরমবিরলোতৎসপিভিঃ কাস্তিপুরৈ- 
রাভীরীণামিহ বিহরতি প্রেমলন্ষমীবিবর্তঃ ॥ 

তদাবাং যশোদামাপাদয়াব ইতি নিজ্ছ্রান্তে ॥ ৫৩ ॥ 

অস্কমুখম্ ॥ ৫৪ ॥ 
ততঃ প্রবিশতি বয়স্তৈরুপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ | 

কুষ্ণঃ | সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য। 

অতন্ুতৃণকদন্থাস্বাদশৈথিল্যভাজা- 
মবিরলতরহম্বারস্ততা ম্যন্যুখীয়ম্ । 

তন্তা বিবর্তো হুপ্ধন্ত দধাৰ পরিণতঃ। যথ! বিবর্তশ্চে্টা তদ্ধেতুঃ 

শ্রীরুষ্ণঃ। 'আযুদ্ব তবৎ কারণয়োরভেদঃ ॥ ৫৩ | 

অঙ্কমুখলক্ষণমাহ বাহিলীপতিঃ। ঘত্র স্যান্নঙ্ক এক্টিন্নঙ্কানাং স্থচনা- 

খিল।। তদস্কনুখমিত্যাহুর্বাজস্তোথাপনং চ য্দিতি। বীজমত্র কারণম্ ॥৫৪॥ 
অতন্থতৃণেতাদি । বিচারনাম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম__বিচার- 

ইন্দীৰরকেও নিন্দা করিয়া গোপিকাদিগের প্রেমণক্মীর পরিণতিম্বরূপ 
শীরুষ্ এখানে বিহার করিতেছেন। অতএব আমরা উভয়ে এক্ষণে 

বশোদার নিকটে গমন করি । [ উভয়ের প্রস্থান ॥ ৫৩ ॥ 

মন্কমুখ ॥ ৫৪ ॥ 

(অনন্তর বয়ম্তগণে পরিবৃত কৃষ্ণের প্রবেশ) 

কৃষ্ণ । বন্ধু মধুমঙ্গল,। দেখ দেখঃ_গাভীগণ প্রচুর তৃণগুচ্ছ থাকা 

সত্তেও তাহা আস্বাদনে শৈথিল্য করিতেছে, অবিরল হশ্বা হস্বা রব 

করিতে করিতে ক্রান্তমুখী হইয়াছে, এবং চঞ্চলনয়নে শোভিত হইয়া 



৩৬ ললিতমাধবনাট কম্ [ ১ম অঙ্কঃ 

চটুলিতনয়নভ্রীরাবলীনৈচিকীনাং 
পথি সববলিতকষ্ঠী গোকুলোগুকন্ঠিতাভৎ ॥ ৫৫ ॥ | 

মধুম্গলঃ | দিট্ঠিনা বচ্ছলাহিং স্থরহীহিং কস্তারভ্রমণখিঞ্জে এ 
বহ্ষাণে কারু নিরইদং ॥ ৫৬ ॥ 

বামঃ। পশ্যা পশ্য। 

গত্বা পুরস্ত্রিচতুরাণি জবা পদানি 

পশ্চাদ্বিলাকযতি হস্ত তিরঃশিবোধি | 

স্তবেকসাধাস্ত বহুসাধনবর্ণনমিতি ৷ অন্রো২কষ্ঠিতত্ববপপাধান্ত সাধনানি 

তৃণাস্বাদশৈথিল্যাদীনি। কশ্চিত্ত বিচারঃ পুর্নবাকোর্ষদপ্রতাক্ষার্থ- 

দর্শননিতাহ অব্রাপোতদেবোদাঁহরণম।  'আঅতনোন হতস্থণ ক দন্বস্ত 

শশ্গসমৃহন্তান্বাদে শৈথিল্যং ভজঙ্ছি যাস্তাঃ। অবিরলতর! আতিশিবিড়া 

যা তম্বা ভম্বা রবাস্তাসামারন্তে তাম্যদৃগ্লানং মুখং যস্তাঃ সা। চটুলিতানি 

চঞ্চলানি যানি নয়ণানি তৈঃ ভ্ী; শোভ। ষন্তাত সা ॥ ৫৫ ॥ 

দিষ্ট্যা বৎনলা(ভঃ সুরভীভিঃ ক্ান্তারন্রমণখিন্ে অন্র ব্রাহ্মণে 

কারুণাং বিরচিতম্ ॥ ৫৬ | 

রাম ইতি । জবাৎ জবং কৃত্বা ! শিরোধি গ্রাবা। বিধুরন্ত পরিক্রিঃ ইতি ॥৫৭॥ 

স্থবলিত-কণ্ী উত্তমা গাভীকুল গোকুলে যাইবার জন্য পথে উৎকন্ঠিত। 

হইয়া উঠিয়াছে ৷ ৫৫ ॥ 

মধুমঙ্গল। পরম সৌভাগ্যের ফলে এই সব স্নেহবৎসল! গাভীগণ বনভ্রমথে 
ক্লান্ত এই ব্রাহ্মণ বেচারাব উপর করুণা বিতরণ করিতেছে ॥ ৫৬ ॥ 

বলরাম। দেখ দেখ, সম্মুখে বেগে তিন-চার পা গমন করিয়। ধেনুবুন্দ 

পথে গ্রীবা বক্র করিয়া পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করিতেছে, নিজেদের 
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* বসোশ্করাদপি বকী-মথনে গরিষ্ঠ- 
প্রেমানুবন্ধবিধুরং পথি ধেনুবুন্দম্ ॥ ৫৭ ॥ 

কৃষ্ণ । ( প্রতীচীমবেক্ষ্য ) 

বিচলিতুমসমর্থং ব্যোন্দি মুক্ত প্রতিষ্ঠে 

সময়বিপরিণা মাদ্বীধ্যবিধ্বংসনেন । 

শিখলতরকরেণালম্বা ভাশ্বীরচুড়াং 

চরমগিরিশিখায়াং লন্বতে ভান্ুবিন্বম্ ॥ ৫৮ ॥ 

রামঃ। পশ্যত পশ্যত | 

বিপুলোগপলিকাকূটেগিরিকুট-বিড়ম্বিভি নিবিড় । 

বয়মভজাম করাষক্ষোদ-পরীতং ব্রজাভ্যণম্ ॥ 
সপ পপ পা শা শ্পশাপাস্পীি শট পপি পাশাপাশি ৩ পিসী 

ুক্তপ্রতিষ্ হতি মুক্তা প্রতিষ্ঠা আশ্রয়তা যেন যন তান্মন্। । বিপরিণামাৎ ক্ষয়াৎ। 

বিধ্বংসলেন বিশ্রংমনেন হাসেন ॥ ৫৮ ॥ 

বিপুণেতি | উত্পলিকা৷ করীবঃ উৎপলা ইতি প্রপিদ্ধী। করীষক্ষোদানি 

উৎপলিকাচুণানি | কালিন্না; এবগাটাঃ কাণিন্ব্যামবগাহং কুর্বস্তঃ ॥ ৫৯ ॥ 

বং্স-সমূহের প্রি হহাদের যে স্সেহাতশয্য, তাহাকেও অতিক্রম 

করিয়া কৃষ্ণের প্রাত হহাদেক প্রেমান্ুবগ্ধ হহাদিগকে ব্যাকুল করিয়া 

তুলিতেছে ॥ ৫৭ ॥ 

কৃষ্ণ । (পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত কারয়া) সময়ের পরিবর্তনে হীনবীর্যা হইয়া, 

'আশ্রক্সশূন্ত আকাশে চলিতে অনমর্থ হইয়া, বাধবিন্ব শিথিল করে ( মন্দী- 
ভূত কিরণ দ্বানা ও শ্রথহস্তে ) ভান্তীএ বৃক্ষের চূড়া অবলম্বন করিয়৷ 

চরম-গিরিশিথরে ( অস্তাচলচুড়ার ) ঢলিয়া৷ পড়িতেছে ॥ ৫৮ ॥ 

বলকাম। তোমরা সকলে দেখ দেখ, আশনা বোধ হয় ব্রজের 
স্প্প্পশ্পপপ সা 

* বথনোৎকরন্ত চ বকীনখনস্য চেদ্ম্।-__পাঠান্তবম্ | 
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তদদ্া কালিন্দীমবগাঢাঃ প্রগাঢবিশ্রান্তিমুণ্ডসা রয়ামত। 

ইতি সখিভিঃ সহ নিজ্জান্তঃ ॥ ৫৯ ॥ 

কুষ্ণঃ | সখে মধুমঙ্গল পশ্য পশ্য | 

দ্রবন্নব-বিধৃপল-প্রকরদত্ত-পাস্ঃ শশী 

সরত্বতরলোচ্ছলজ্জলধিকল্লিতার্থ্যক্রিয়ঃ | 

রঃ উড ল্লসিত-দিধূগণবিকীর্ণপুষ্পাঞ্জলিঃ 

স্ফ.রন্তনুরুদঞ্চি 5-্মররসোর্ম্িরুন্মীলতি ॥ ৬০ ॥ 

দ্রবনিত্যাদি। শশী চন্দত্রমা। উন্মীলয়তাদয়তীতান্বর়ঃ | দ্রবতা নবীনেন 

বিধৃপলপ্রকরেণ চন্দ্রকান্তসমূহেন দত্তং পাগ্ং যশ্মৈ সঃ। সরত্বৈস্তরলৈ- 

স্তরনৈরুচ্ছলতা জলধিনা কল্পিতাহ্থযক্রিয়া যন্ত সঃ| হরিত্তির্দিগৃভি- 
রেব পরিজনৈরীরিতোইপিতঃ স্কট তরাণামুড়,নামেব পুষ্পাণামঞ্জনির্বন্মিন্ 

সঃ। উদঞ্চিতা ৮9 মণন্মাৎ সঃ ॥ ৬০ ॥ 
সপ সন ৯ পপ পপ শশী ১ শীট ৩ ৯ পিপি পা স্পম্পা প্পশ্পীটি শা শশা 

নিকটবর্তী হইয়াছি, কারণ, চারিদিকে গির্রিশিখরতুল্য উন্নত উ₹- 

পলিকার ( ঘু'টের ) বিপুল স্তুপ ও চতুর্দিকে করীধচুর্ণ বিকীর্ণ দেখিতে 
পাওয়া যাইতেছে । আঙঞ আমর কালিন্দী-সলিলে অবগাহন করিরা 

প্রগাঢ় পরিশ্রম উপশন করিব । [ সধাদিগের সহিত প্রস্থান ॥ ৫৯ ॥ 

কুষ্ণজ। বন্ধু মধুম্গলঃ দেখ দেখ,__-নবীন চন্দ্র কান্ত-নণি-সকল দ্রব হইরা 

ধাহাকে পাগ্ প্রদান করিতেছে, রত্বরাকর উচ্ছলিত তরল সরত্ব-তরঙ্গ 

দ্বারা ধাহাকে অর্থা দান করিতেছে, এবং দিগ্বধূগণ সমুল্লসিত নক্ষত্রপুঞ্জ 

বিকীর্ণ করিয়া ষাহাঁকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিতেছে, সেই শশী উদগত 

মদনানন্দের রসতরক্ষে আপ্লত-তন্থু হইয়া উদিত হইতেছেন ॥ ৬০ ॥ 

* হরিৎপরিজনেরিতস্ফুটতবোড়,পুপ্পাপ্রলিঃ।--পাঠাস্তরম্। টীকায়াং পাঠমদং ধৃতম্। 
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মধুমঙ্গলঃ ৭ পিঅবঅস্স কিং ইমিণ। বরাএণ কলঙ্কিণা চন্দেণ, 

পেক্খ লদ্দাজালম্বরে ণিকলঙ্কাইং সোলহ চন্দমমগুলসহস্সাহং 

উন্মীলিদাইং ॥ ৬১ ॥ 

কৃষণঃ। (সমীক্ষ্য ) সমাগাঁথ ব্ধা সাঁম্যেহপি বাঁটমেকেন 

কন্্মণামুষিতোহয়মৌবধীশঃ ॥ ৬২ ॥ 

তথাতি-__ 

নসনবন্থ্ধাসম্বাধোহপি প্রিয়োহপি দৃশাং সদা 

+ সরপিজাবলীং ম্রানাং কুর্ববন্রপি পভয়া স্বয়! । 

মধু ইতি। প্রিয়বয়স্ত, কিং অনেন বরাকেণ কলঙ্কিনা চন্দ্রেণ, পঠ্য লতা 

জালাম্বরে নিষ্চলঙ্কানি ষোড়শচন্ত্রমগ্ুলসহআণি উন্নী(লতানি ॥ ৬১ ॥ 

একেন কর্মণা স্ুরঙ্গধরণেন গোপীমুখৈরয়ং চন্দ্র মুধিতো৷ নিজিতঃ ॥ ৬২ ॥ 
বুধ! সমত্বমেক কর্ম চ দর্শয়তি তথাহীতি | 

নবনবেত্যাদি । অতিশয়নাম নাটকভূষণমিদম্। তল্পক্ষণং-_-বহুন্ গুণান্ 

কীর্তয়িত্ব। সামান্তত্েন সংশ্রিতান। বিশেষ; কীর্তাতে ত্র জ্েয়ঃ 

সোহতিশয়ো বুধৈরিতি। ন্মত্র মুখচন্্য়োঃ স্ুধাসংবাধোহপীত্যাদি 

মধুমঙগল। প্রিয় বরস্য, এই দীন সামান্ত কলঙ্কী চন্দে আবশ্তক কি? দেখ, 

দেখ, লতাজালরূপ আকাশের গাতে ষোড়শ সহত্র নিষ্ষলম্ক চন্ত্রমণ্ডল 

প্রকাশিত হইযাছে ॥ ৬১ ॥ 

কৃষ্ণ । (নিরীক্ষণ করিয়! ) যথার্থই বলিয়াছ। বহু বিষয়ে সমতা থাকি- 

লেও নিশ্যয় একটি কর্মের দ্বারা এই চন্দ্র পরাজিত হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥ 

ইহার কারণ, শশী 'ও এই সকল ব্রজবাসিনী মুগদৃশীদিগের বদন- 

মণ্ডল নব নব নিবিড় স্ুধায় পুর্ণ হওয়াতে সকলের প্রিয়দর্শন, স্বকীয় 
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শুচিরপি কলাপুর্ণোপুযুচ্চৈঃ কুরঙ্গধরঃ শশী 
ব্রজমগদৃশাং বক্তৈরেভিঃ স্থুরঙ্গধরৈজিতঃ ॥ ৬৩ ॥ 

মধুমঙ্গলঃ। ভো বমস্স জুত্তং উক্কপ্রোহসি জং দক্খিণেণ কলন্ব- 

কুড়ঙ্গং কাবি আঅডণমন্তং পঢ়েদি ॥ ৬৪ ॥ 

কৃষ্ণ । সেয়ং দীব্যতি শৈব্যার়াঃ পাবিকা বিশ্বপাবিকা | 

বেণুর্ষদিভ্রমারস্তে স্তস্তমালম্বতে মম ॥ 

ইত্তাগ্রতো গত্বা সৌতস্থকাম্ ॥ ৬৫ ॥ 

সামান্যাগুণকীর্তবনানন্তরং মুখে স্তরঙ্গত্বকীর্ভনং বিশেষ ইতি জ্ঞেয়মূ। নবনব- 

স্থধাভিঃ সন্বাধে। নিবিড়োহপি। গুচিঃ শ্বেতঃ পক্ষে উজ্জ্বলঃ। কলাঃ 

ষোড়শঃ পক্ষে চতু:ষষ্টিঃ। কুরঙ্গো৷ মৃগবিশ্ষে এব কুৎপিতরন্সস্তং 

ধরতীতি করঙগধরঃ ॥ ৬৭ ॥ 

মধু ইতি। ভো! বয়ন্ত, যুক্তং উতৎকর্ণোহসি যৎ দাক্ষণেন কদন্বকুঞ্জং কাপি 
আকর্ষণমন্ত্রং পঠতি ॥ 5৪ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি | পাবিকা ক্ষুদ্রবংশরূপা । বিশ্রপাবিঞা বিশ্বশোধিকা যন্যাঃ 

পাবিকায়। বিভ্রমস্ত বাগ্যবিলাসম্তারন্তে সতি মম বেণুস্তম্তমাণন্বতে ॥৬।॥ 

প্রভা দ্বারা পল্মসমূহকে ম্লান করে, উভয়েই শুচি '? শ্ুত্রবর্ণ এবং সঞ্ল 

কলায় সম্পূর্ণ, কিন্ত কুরঙধর শশী বজগ্ন্দরীদিগের হুরঙ্গধর বদনের 

নিকটে বিশেষভাবে পরাজিত হইয়াছে ॥ ৬" ॥ 

মধুমঙ্গল। হে বয়স্ত, তুমি যে উতৎকর্ণ হইয়াছ, তাহার উপযুক্ত কারণ 

আছে, কদম্বকুঞ্জের দক্ষিণদিকে কোনও রমণী আকষণ-মন্ত্র পাঠ 

করিতেছে ॥ 5৪ ॥ 

কৃষ্ণ । ইহা যে শৈব্যার বিশ্ববিমৌহিনী বংশের একটি পর্বমাত্রপরিমিত 

ক্ষুদ্র বেণু, যাহার বাগ্ভবিলাস 'আরস্ত হওয়। মাত্র আমার বেণু স্তম্তভাৰ 
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তুন্ধীফলস্তনীয়ং প্রবালস্থযমাধরা কলোল্লসিতা । 

হরতি ধৃতিং মম ভদ্র নববল্পরী বল্লকী চাস্তাঃ ॥ ৬৬ ॥ 
মধুষর্জলঃ | বঅস্ন অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং মজ্ঝে জমুণং কাবি 

কচ্ছবী কুণকুণাএদি ॥ ৬৭ ॥ 

তম্বীকলেতাদি। ভ্দ। নাম যুথেশ্বরী। অন্তা। বল্লকী বীণ! চ মম ধুতিং 

হরতি । তৃম্বীফলবত স্তনৌ যন্ত্যাঃ সা। প্রবালবৎ সুষম! পরমা শোভা 

যয়োস্তাদৃশাবধরাবধারীষ্ঠৌ যস্তাঃ সা। পক্ষে পবালম্ত নিজদগ্ডস্ত 

“নুষমাং ধরতীতি সা। বীণাদণ্ডঃ প্রবালঃ স্তাদিতি ফোষাৎ। সুষমা 
পত্নমাশোভেত্যমবাৎ | কলাভিরুল্লসিতা ৷ পক্ষে কলেনোল্লসিতা ॥ ৬৬ ॥ 

মধুইতি। বয়ন্ত, আশ্চর্ধাং আশ্চর্যাং নধো যামুনং যমুনায়! মধ্যে কাপি 
কচ্ছপী কুনকনাবত্তি। কচ্ছগী বীণ। পক্ষে কমঠী। কুনকুনশবং 

করোতি কুনকুনায়তি ॥ ৬৭ ॥ 
পিসী শি শীাশশাশা | শীট পাস পপ শি ৭ পপি ৮ পি পাশা পি শশা শিস সিস্ট শশা শো সী 

অবলম্বন করিল। (এই বলিয়া কষেক পদ অগ্রে গমন করিয়া 

ওতস্বকোর মভিত )॥ ৬৫ ॥ 

এই নববল্পরী তুল্যা ভদ্রা গোপবালিক ও তাহার রঙ্গমলী বীণ। 

উভয়েই রূপে গুণে সমতুল্যা,--উভদেরই স্তন তৃম্বীফল-তুল্য, (বীণার ছুই 

গ্রাস্তে ছুই তুস্বীফণল স্তনের স্টায় সংবুক্ত আছে, এবং শৈব্যার স্তন তুম্বীফলের 

হ্যায় পীনোন্নত) উভয়েই প্রবাণ-স্ষমা-ধরা (শৈবার অধর ও কর-চরণ- 

তলের সুষম৷ প্রবাল-তল্ায আরক্ত, বাণার ও বর্ণ মআারক্র, অধিকন্ত তাহাতে 

তাহার প্রবাল অর্থাৎ বীণাদ গু সংযুক্ত আছে), উভয়েই কলভাষণে কলা- 

কৌশলে উল্লপিতা, অতএব উভয়েই আমার ধৈর্য্য হরণ করিতেছে ॥৬৬| 
মধুমঙ্গল। বয়শ্ত, কি আশ্চ্য! কি আশ্চর্য্য! যমুনার মধ্যে কোনও 

কচ্ছপী (বীণ1) কুন কুন শব্ধ করিতেছে ॥ ৬৭ ॥ 
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কৃষ্ণ । (সম্মিতম্) ৃ 

স্মরকেলিনাট্যনান্দীং শব্দব্রন্মশ্রিয়ং মুুদ্ধতী । 

বহৃতি মুদং মে মহতীমিহ মহিতা শ্যামলা মহতী ॥ 
( ইতি পরিক্রমা সভর্ষম্ ) ॥ ৬৮ ॥ 

কলশিপ্রিত-কলয়ারাদবিকলয়। মে প্রমোদকল্লোলম্। 

পদ্মা-কলাবিনিলযা বলয়া কলয়াম্মভূবুরলম্ ॥ 

ইতি পরিতো দৃষ্টিং ক্ষিপন্। 

ক্ুষ্জঃ | ন্মরকেলীতাযাদি | শ্ঠামলায়৷ মহতী বীণ। মম মহতীং মুদং বহতি । 

মতিতা শ্রেষ্ঠ! । শব্দাত্মক ব্রহ্গণঃ শ্রিয়ং শোভাং প্রপুরয়তী। কীদৃশীম্ ? 

স্মরকেলিরপস্ত নাট্যস্ত নান্দী মঙ্গলপাঠস্তাম্ ॥ ৬৮ | 

কলশিঞ্জিতেত্যাদি । পদ্মায়াঃ কলাবী প্রকোষ্ঠৌ নিলয়ৌ যেষাং তে বলয়া 

মে মম প্রমোদকল্লোলং কলয়াম্বভূবুরুৎপাদয়ামান্্ঃ | কয়া কলানি 
মধুরাণি খানি শিঞ্জিতানি তেষাং কলরা কৌশলেন । অবিকলয়৷ পূর্ণয়া । 
শশা ০ ০ পেশী পা শিস পপ পপ পাপী _- -৮ - পি 

কৃষ্ণ । ( ঈষৎ ভাশ্য করিয়া) এই গ্তামলার মনোহারিণী শ্রেষ্ঠা বীণা কাম- 
কেলি-নাটকের নান্দী পাঠের দ্বারা মুহুমুহ শব্রদ্ষের শ্রী ধারণ 
করিতেছে এবং তাহাতে আমার মনে মহৎ আনন্দ বহন করিয়া 

আনিতেছে । 

( এই বলির! পরিভ্রমণ করিতে করিতে সহর্ষে )॥ ৬৮ ॥ 

আমার সন্নিকটে পদ্মার মণিবন্ধের বলয়ের পুর্ণ কল-শিঞ্জন আমার 

প্রমোদকল্লোল প্রবদ্ধিত করিতেছে । 

( তৎপরে চতুদ্ধিকে দৃষ্টিপাত করিয়। 
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নখে কথমত্রাগ্ভ নোম্মীলতি চন্দ্রাবলীপরিমলঃ তদ্বামতঃ 

করাল! গুভোপান্তবাটি কামানাদয়াবঃ। ইতি পরিক্রামতি ॥৬৯। 

মধুমঙ্গলঃ। (পুরোহবলোক্য) এসা উবণন্দ-পুত্তস্স স্ৃতদ্দস্স বন্ত 

কুন্দলদিআ ইদে! আঅচ্ছদি | 

প্রবিশ্ কুন্দলতা । কহ আলে প্রফুল্রং বগুলং কীন ৭ 

সলাহসি ॥ ৭০ ॥ 

ক্রলাবীতি 'প্রকোষ্ঠঃ স্যা্দিতি হারাবনী কলাভিঃ শিল্লেকল্লসিতা ৷ যদ্ধ। 

কলা লক্্মী স্তস্তিতোইপুল্লসিতা । কলা স্ান্মংলবিরৃদ্দো শিল্পাদাবংশ- 

মাত্রকে । ষোড়শাংশে চ চন্ত্রম্ত কমল! কাঁলমানয়োরিতি মেদিনী ॥ ৬৯ ॥ 

মধু ইতি। এষ! উপনন্দপুত্রস্ত স্ভদ্রস্ত বধূ কুন্দলতিকা অত্রাগচ্ছন্তি । 
কুন্দলতা। কৃষ্ণ, 'অকালে প্রকুল্পং বঙ্ধীলং অশোকং কন্মান্ন শ্লাঘসে ॥ ৭০ ॥ 

সখা, আজ কেন এখানে এখনও চন্দাবলার গন্ধ পর্য্যন্ত পাওয়! 

যাইতেছে না। তবে চল, আমরা বামদিকে করালার গুহ্রান্তে 

অবস্থিত উপবনে প্রবেশ করি। 

(এই বলিয়। পরিভ্রমণ ) ॥ ৬৯ ॥ 

নধুমঙ্গল। (লম্মুখে অবলৌকন করিয়া ) এই যে উপনন্দের পৃল্র স্থভদ্রের 

বধূ কুন্দলতিকা এই দিকেহ আসিতেছে । 

( কুন্দলতার প্রবেশ) 

কুন্দলতা | কৃষ্ণ, অকালে অশোক বুক্ষ প্রফুল্ল হইয়াছে দেখিয়াও কেন 

উহার প্রশংসা করিতেছ ন। ?॥ ৭০ ॥ 
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কৃষ্ণ । (দৃশং ক্ষিপন্নাত্গতম্) নুনং চন্দ্রাবলীচরণচাতুরীচমৎ্- 

কারোহয়ম্। ইতি সো্কমভিনন্দ্য | 

এন্ানি বঞ্জুলবনান্তরুদরঞ্চিতানি 

কাদন্বকুজিত-কদন্ধ।বড়ম্বনীনি | 

মন্ত্রাণ কর্ণকুহরং মম নন্দয়ান্ত 

চন্দ্রাবলাকনকনৃপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৭১ | 

কুন্দলতা। শ্রন্দর, ভারুগডাএ গন্তুঘরে নিরুদ্ধাবি চন্দাঅলী মএ 
চাদুরীপবন্ধেণ কডটিদা । | 

কুষ্গঃ। ভারুগুয়া কথমকাণ্ডে কাকশ্যমারজম্ ॥ ৭২ ॥ 

কৃষ্ণ হতি। আত্মগতং মনান চিন্তিতম্। কাদন্ঃ কলহংসঃ ॥ ৭১ ॥ 

কুন্দলতা। গ্রন্দব্র, ভাকগায়াঃ গভগৃহে নিরদ্ধাপি চন্দ্রাবলী ময়া চাতৃবী- 

প্রবন্গেন কবিতা ॥ ৭- ॥ 

কঝঝ। ( অশোকবুক্ষেরা দকে দষ্টিপাত করিয়া আপন মনে শ্বগঙত ) হা 

শিশ্চয় চন্দ্রাবলাঁর চরণ-চাতুরীণ চমতকাব, (অর্থাৎ এই যে অশোক 

তঞ্তঠে অকালে পুশোদ্গম ত্হয়াছে, তাহ! নিশ্চয় চত্দ্রাবণীর পদাঘাতের 

আশ্চর্যজনক পরিণাম 1) (উৎ্কগ্ঠার সহিত অভিনন্দন করিনা) 

এহ অশোককানন ভহতে সমুখিত চন্দ্রাবলীর কনঝ্-নুপুরের কণকণ 

শিঞ্ন কলহ২ংসকূনের কুজগনকে ও পরাজিত করির] মন্ত্রের মত আমার 

কণকুহর আনন্দিত করিতেছে ॥ ৭১ ॥ 

কুন্বলতা। গএহে স্ুনার, ভারুগার গর্ভগৃহে নিরুদ্ধ থাকিলেও চন্দ্রাবলীকে 

আমি চাতুরীচেষ্টায় বাহির কবিয়া আনিয়াছি। 

কৃষ্ণ। ভারুণ্ডা কেন এমন অকারণে কর্কশ ব্যবহার আরম্ত করিল? ॥৭২॥ 
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কুন্দলতা । , গ কেঅলং ভারুগাএ জডিলা পক্দীহিং বি সবব 

বুডটিয়াহিং ॥ ৭৩ ॥ 

প্রবিশ্য পদ্ময়া চক্দ্রাবলী । সংস্কতেন। 

রচয়তু মম বুদ্ধা তর্জনং ছুর্জনী সা 

কবলয়ই কুলেন্দ্ুং কোহপি ছুর্দবাদরাহুঃ 

সহচবি পবিহর্তৎ নাক্ষিভঙ্গৌ ক্ষমেতে 

মধুরিপুমুখপন্মালৌকমাধ্বীকলোভম্ ॥ ৭৪ ॥ 

কন্দলতা। ন কেবলং ভাকগুয়া জটিলা 'প্রভতিভিরপি পর্ধ- 

বদ্ধাভিঃ ॥ ৭৩ ॥ 

চন্দ্রীবশী । রচয়ত্বিতাদি। বুদ্ধা মন তর্জলং রচয়ক বতঃ না হূর্জলী। 
ছর্ববাদ এব রাঁছুঃ মধুরিপোন্মখমেব পদ্মং তশ্তালোক এর মাধবীকং 

তন্মিন যো লোভভস্তম্ ॥ ৭৪ ॥ 

শশা শ্স্পী পো টি শী পপ শা শি ০ শশী ও ্পিশাতি শট টি ৭১ পপ শািসীশিস্প শা ২ শেপ শিপ শি শীট শী ালিশ্্াীশী টি শা 

কুন্দলত| ৷ কেবল ভারুণু। নয়, জটিল৷ প্রভৃতি বুড়ীরা সবাই ॥ ৭৩ ॥ 

(পদ্মার সভি 5 চক্দ্রাবলীব প্রবেশ ) 

চক্ত্রাবণী। (সংস্কৃত ভাষায়) হূর্জনী সেহ বুদ্ধা আমার প্রতি তর্জনই 

করুক, অথবা অপবাদ-রাহু আমার কুলমধ্যাদ্দাৰপ চন্রকেই কবলিত 

করুক, তথাপি হে সহচরি, 'আমার চক্ষু-্রমর মধুরিপুর মুখপন্ 

অবলোৌকনরূপ মধুমগ্য পানের লোভ পরিহার করিতে নক্ষম 

তহৃতেছে লা ॥ ৭৪ | 
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কৃষ্ণ । (চন্দ্রাবলীমাসাগ্ভ সানন্দম্) 
নীতস্তম্বি মুখেন তে পরিভবং ভ্রক্ষেপবিক্রীড়য়৷ 

বিভ্যদ্বিষু্পদং জগাম শরণং তত্রাপ্যধৈর্য্যং গতঃ। 
আনাস দ্বিজরাজতাং বিজয়িনঃ সেবার্থমস্টোজ্ভ্বল- 

শ্ন্দ্রোহয়ং দ্বিজরাজতা পদমগাত্তেনাসি চন্দ্রাবলী ॥ ৭৫ ॥ 

কুষ্ণঃ| নীতস্তম্বীত্যাদি। নিক্ক্তং নাটকভূষণমিদম্ । তল্লক্ষণম্ _নিকক্রং 

নিরবগ্যোক্তিনায়ার্থন্ত প্রসিদ্ধয়ে ইতি । অত্র চন্ত্রাবলী নাম নিরুক্তম্। 

তে তন্বি, অয়ং চন্ত্রস্তে তব মুখেন কত্র? ভ্রক্ষেপবিক্রীডয়। 

করণেন পরিভবং শীতঃ সন্ বিভ্যৎ সন্ বিষ্ণপদমাকাশং শরণং 

জগাম। তত্রাকাশেইপি অধৈর্ধামস্থিরতাং গতঃ সন্ বিজয়িনোহন্ত 

সেবার্থং দ্বিজরাজতাং দস্তশ্রেণিতামাণাগ্য তত্তাদাত্মাং প্রাপ্য দক্তশ্রেণী- 

ভৃত্বোজ্জলঃ সন দ্বিজরাজতাপদ* চন্দ্রত্বং পক্ষে দন্তেধু রাজত্বপদ- 

ম্গাৎ। তেন ভেতুনা ত্বং চন্দ্রাবলীদস্তরূপা চন্দ্রীণামাবলিরধন্তাং 

সাসি ॥ ৭৫ ॥ 

কৃষ্ণ । (চক্রানলীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সানন্দে ) হে তন্বি, এই উজ্জ্বল 

চক্র তোমার মুখের ভ্রভঙ্গলীলার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া 

আকাশের শরণাগত হইয়াছিল, কিন্ত সেখানেও ধৈর্য ধারণ করিয়া 

থাঁকিতে ন! পারিয়! বিজয়ী মুখেরই সেবার জন্য দস্তপংক্তির আকারে 

সে দ্বিজরাজত্ব (দত্তত্ব ও চন্ত্রত্ব) গাভ করিয়াছে, এবং এই জন্যই তুমি 

চন্দ্রাবলী হইয়াছ ॥ ৭৫ ॥" 
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কুন্দলতা । মোত্তিমসরমজ্ঝট্ঠিম রঅণে অড়িবিহ্বদ্ক্তসম্বলিদ] । 

তুহ হিঅঅং ণিউণা মে জাআ! চন্দাঅলী জাদা। 
কৃষ্ণ । (ন্মিতং কৃত্বা) কুন্দলতিকে, কথং তে যাতা 

চক্দ্রাবলী ॥ ৭৬ ॥ 

কুন্দলতা । গোউল-জুঅরাঅ গোঅডওডণো। অঙ্গ দেঅরো৷ চ্চেঅ 

সচ্চো ॥ ৭৭॥ 
চক্দ্রাবলী। (সন্রভঙ্গমপবাধ্য ) ধৃট্ঠে কুন্দলতা চ্চেসশ ভমরা- 

কডটিণী হোদি ॥৭৮॥ 

কুন্দ হতি। মৌক্তিকহারমধ্যস্থিতরত্বে প্রতিবিস্ব্থলিতা। তব হৃদয়ং 
নিপুণ! মে বাত। চন্দ্রাবলী যাতা। ॥ ৭৬ ॥ 

কুন্ব ইতি। গোকুলযুবরাজ ! গোবদ্ধনঃ খলু অস্তাঃ অলীকস্বামী। অন্ম- 

দেবর এব সতত ॥ ৭৭ ॥ 

চন্দ্রাথলী । অপবার্ধ্য কর্ণে লগিত্বাশ। ধুষ্টে, কুন্দলতৈব ভ্রমরাক্ষিণী ভবতি। 

কুন্দলতা । হে কৃষ্ণ, তোনার হৃদয়-বিলম্বিত মুক্তামালার খধ্যমণিতে প্রতি- 

বিশ্বিতা হইয়া দপিতা ও নিপুণ! আমার যাতা৷ দেবরজায়া চন্দ্রাবলী 
তোমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়াছে। 

কৃষ্ণ । (ঈষং হান্ত করিয়া) কুন্দলতিকা. কিরূপে চস্রাবলী তোমার যা 

হইল ?॥ ৭5॥ 

কুন্দলতা। হে গোকুল-যুবরাজ, গোবর্ধন গোপ তো! ইহার নামে মাত্র 

স্বামী, কিন্তু তুমি আমার দেবরটিই তো সত্য স্বামী ॥ ৭৭ | 

চন্দ্রাবলী। (ভ্রভঙ্গ করিয়া কুন্বলতার কানের কাছে মুখ ফিরাইয়!) ধৃষ্টে 
কুন্দলতাই তো! ভ্রমরকে আকর্ষণ করিয়া আনে ॥ ৭৮॥ 
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কুন্দলতা। দেঅর এসা ণিউপ্লঘরিণী কধেদি ছইল্লো ণ কৃখু এসো 
বুন্দাঅণভমরো জং পপ্ফুল্পং পউমালীং ণ পিবেদি ॥'৭৯ ॥ 

পল্পা। অলিমাসংসিণি চিট্ঠ চিট্ঠ জঙ্গলস্গারিণো ভমরস্স 

পিসাহা সহচরী চ্চেম স্থলহা ণ কৃখু অমি অউপ্রগ্না পউমা লী ॥৮০॥ 
জপ এপ চাপা পন পাপা শিস সপ পাশপাশি পাশ 

কুন্দলত৷ কুন্দপুষ্পলতা | পক্ষে তন্নাম্মী সুতদ্রন্ত বপুস্তরম্। ভ্রমরো 

ভূঙ্গঃ পক্ষে ভ্রম্ণণীলঃ কৃষ্ণঃ ॥ ৭৮ ॥ 

কুন্দ ইতি। দেবর, এষ! শিকুগ্জগৃহিণী কথয়তি ছাধিলঃ ন খলু এষে! বৃন্দা- 

বন-ভ্রমরো যত 'প্রকুল্লং পন্মালীং ন পিবতি । পক্ষে পন্মাা আলীং মখীং 

চন্দ্রীবলীম্। আলা সখা বয়গ্তেত্যনরাং। ছবিলঃ বিদদ্ধঃ ॥ ৭৯ ॥" 

পদ্মেতি। 'অলীকাশংসিনি, তিষ্ঠ তি । বিপিল্নঞ্চারিণে। ভ্রমরশ্ত ণিশাখা 

সহচরী এব সুলভা। ন খলু অমুতোতপন্ন। পন্মালী। পক্ষে পন্মায়া 

আলীং চন্দ্রাবলীম। আপা সখা বয়শ্তেতামরাং। শক্ষে পন্মালিঃ 

কমণশ্েণী। পঙ্ছে বিশাখা শাখারহিতা। সহচরী ঝিপ্টী। পক্ষে বিশা- 

খায়াঃ সহচরা শ্রারাধা। অগুতে জলে উৎপন্ন পদ্মালিঃ কনলশেণী । 

পক্ষে স্থুধোতপন্না পদ্মার! আণী চন্দাবলী সুখেন লভা1 ন হু যত্ত্রলভ্যা 

উত্যাত্মনঃ উতৎকর্ষাক্ষেপণম্ ॥ ৮৭ ॥ 

পপ পপ পদ শশী শিশশীটি ৩৩৮ স্পা স্পেস শীশাীশিশ কেশ 

কুন্দলতা | ওগো! দেবর, 'এই নিকু্জ-গুৃহিণী কহিতেছেন যে, এই বুন্দাবন- 

ভ্রমর নিশ্চয়ই রসিক নেন, যেহেতু, তনি প্রফুল্ল পদ্মালার (পন্মসমূহের 

ও পদ্মার সখীর ) মধুরস পান করিতেছেন নাঁ॥ ৭৯ ॥ 

পদ্মা । ওগো অলীক-ভয়-শঙ্কিতা, থাকো থাকো, জর্গল-সঞ্চারী ভ্রমরের 

কাছে বিশাখা-সহচরীই ( শাখ।শৃন্ত বিন্টীপুষ্প ও বিশাখার সখী রাধ1) 

স্থপত হয়, অসুতোত্পন্ন। পল্মালী ( পন্শ্রেণী ও পদ্মার সখী চন্দ্রাব্লী ) 

কখনই স্থল নহে ॥ ৮০ ॥ 
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কুন্দলতা । চন্দাঅলি বিদ্িদা উদ্াপি কীস লড্জসি তা অলং 

করেহি পীণুত্ুক্গখণবন্ধুণা অগ্পণো হারেণ হরিবক্খণ্খলং ॥৮১। 
চক্দ্রীবলী। (সাভ্যসুয়ম্) কুন্দলতিএ, ণিঅকগট্ঠিদাএ একা- 

আলীএ তুমং চচেঅ অলং করেছি । 

কুন্দলতা । মাহব, খখবইণীং কাখ্ডি চন্দাসলীএ কন্নলদিং । 

চন্রালী। হলা পিআজণ-পেক্খণ-পক্জুছুমস্প বইন্দণন্দণস্স 

মগগে ৭ কৃখু পড়িবন্ধিণী হোহি ॥ ৮২ ॥ 

কৃন্দ ইতি। চন্দ্রাবলি, [বদিতাকৃতাপি কম্মার্রজ্জসে তং কু পীনোন - 

গুনবন্ধুনা আত্মনো হারেণ হরিবক্ষঃস্থলম্ ॥ ৮১ ॥ 

চন্দেতি। কুন্দলতিকে, নিজকগস্থিতমৈকা বল্য। ত্বমেব অলম্কৃরু 
কৃন্দেতি। মাধব, স্তবকিনীং কুরু চন্দ্রাবল্যাঃ কর্ণলতিকাম্। 

সন্দ্েতি। সখি! প্রিয়অলপ্রেক্ষণপঘু্ংস্থৃকম্ত ব্রজেন্্রনন্দনস্ত মার্গে ন খলু 

প্রতিবন্ধিনী ভব ॥ ৮২ ॥ 

কন্দলতা | চন্্রাবপি, তোমার অভিণাষ তে! আমি জানি, তবে আব বুথ! 

কেন এজ্জা করিতেছ ? তোমার পীন উত্তম স্তনৈব বন্ধু হারের দ্বারা 

হরির বক্ষঃস্থল অলঙ্কৃত কর ॥ ৮১ ॥ 

চক্্রাবলী। (অহ্যয়। সহকারে) কুন্দপতিক1) তোমার নিজের কস্থিত। 
একাবণী হার দ্বার! তুমিই তাহাকে অলঙ্কৃত কর। 

কুন্দলতাঁ। মাধব, তুমি চন্দ্রীবলীর কর্ণলতিকাকে স্তবকবিস্তস্ত কর 

(তাহার গণ্ডের নিকটে তোমার মুখ লইয়! গিয়! তাহার কর্ণভূষণের 
সহিত তোমার কর্ণভূষণ সংলগ্ন কর )। 

চন্ত্রাবলী। সখিঃ প্রিয়জনকে দেখিবার জন্য সমুৎ্সুক ব্রজেন্্রনন্দনের গমন- 
পথে তুমি প্রতিবন্ধক হইও না ॥ ৮২ ॥ 

৪ 
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কুন্দলতা। সহি, কা অগ্না তুঅত্তো ইমসস্ পিআ! ' 

পল্মা। অই রাহাঁসহি বিরমেহি ॥ ৮৩ ॥ 

কুষ্ণঃ। সরোজাক্ষি পরোক্ষং তে কদাপি হুদয়ং মম। 

ন স্প্রুষ মপ্যলং বাধা রাধা ত্বাক্রম্য গাহতে ॥ 

(ইতি সশঙ্কম্ বাধা রাধয়োবিপর্ষযাং পঠতি ) ॥ ৮3 ॥ 

কুন্দেতি । সখি! কা অন্ত। ত্বত্তঃ অস্ত প্রিরা | 

পদ্মেতি। অয়ি রাঁধাসথি ! বিরময় ॥ ৮৩ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । সরোজাক্ষীত্যাদি, ভ্রংশনাম নাউটকভূষণমিদং, তচ্চ দ্বিপ্রকারম্। 
তত্রোত্বর প্রকারলক্ষণং, কথয়ন্তি বুধ। ভ্রংশং বাচাদন্ততরদ্থচ ইতি। 

আক্রম্য হঠাদিত্যর্থঃ। অথবা বাধাহদয়মাক্রম্য ব্যাপ্য বা বর্ভতে 

ইত্যস্তাঃ হ্ৃদয়ম্পর্শোহবকাশাভাবঃ সৃচিতঃ। বাধেতি বাচো 

রাধেত্যুক্তম্। 

অগ্রে রাধাং পশ্চাদ্বাধাং পঠতি ॥ ৮৪ ॥ 

কুন্দলতা। সখি,কে আবার অন্য জন তোমা অপেক্ষা ইছার প্রিয় 

'আছে? 

পন্মা। ওগো! রাধার সখী, তুমি বিরত হও ॥ ৮৩ ॥ 

রুষ্খ। হে কৃমল-লোচনা, তোমার অপাক্ষাতে কদাপি আমার হৃদয়ে 

বাধার লেশমাত্রও থাকে না, রাধাই আমার হৃদয় জুড়িয়৷ অবস্থান করে। 

( এই কথ। বলিয়া ফেলিয়াই শঙ্কিত হইয়া আগে রাধা ও পরে বাধ! 

বলিয়া উল্টাইয়। শ্রী বাক্যের পুনরুক্তি করিলেন )॥ ৮৪ ॥ 
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পদ্মা । ,মহাপুরিসা কৃথুণ জাছু অপচ্চভাসিণো হোলস্তি । 

( নেপথ্যে )। কুন্দলতে ! 

সাহু সাহু, সচ্চং ৭জাণাসি পথরপুঞ্জকঠোরং গোঅর্ডউণং ॥৮৫॥ 

কুন্দলতা । হদ্দী হদ্দী! ভারুণ্ড চণ্ডী চণ্ডিমাণং কুণাদি। 

চন্বলী। (সন্ত্রাস) সহি পউমে সদ্দ লীবব গজ্জদি বুড়টয। 

ত। অপসপ্পঙ্গ | | 

| ইতি পল্মসয়া সভ নিক্ধাস্তা | 

পদ্মেতি। মহাপুকষাঃ খলু ন জাত কদাচিৎ অসত্যভাষিণো ভবপ্চি। 

( নেপথ্যে ) কুন্দলতে, সাধু সাধু, সত্যং ন জানাসি প্রস্তরপু্গকঠোরং 

গোবদ্ধনম্। পর্বতমিব গোবদ্ধিনমল্রম্ ॥ ৮৫ | 

কুন্দেতি। হ| ধিক্ হা ধিক! ভারুগু। চণ্ডী চণ্ডিমানং করোতি । 5গি- 

মানং প্রচওতাং পক্ষে চত্ডিত্বম্। 

চন্দ্রেতি। সথি পদ্মে! শারদুলীব গর্জতি বৃদ্ধা তৎ অপনদর্পাবঃ | 

"ঘা ।  নহাপুরুষেরা কখনই অসত্যভাষী হন না। 

(নেপথ্যে ) কুন্দলতা, বেশ, বেশ, সত্যই কি তুমি জানো না যে, 

গোবদ্ধন প্রস্তর-পুগ্রের হ্তাঘ কঠোর ॥ ৮৫ ॥ 

কুন্দলতা। হায় ভায়,. রণচণ্ডী ভাকণও্ ক্রোবে উগ্রচণ্ডা-মুত্তি ধারণ 

করিয়াছে। 

চন্দ্রাবলী। (সভয়ে) সখী পদ্ম, বুড়ীট। ব্যান্্রীর স্ায় গর্জন করিতেছে; 

অতএব চল, আমরা পলায়ন করি । 

(পদ্মার সহিত নিক্ষান্ত হইল) 
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কুন্দলতা। আহং গোঁউলেসরীং অণুসরিস্সং । 

ইতি নিক্ষান্তা )৮৬। 

কুষঃ;। ( পুৰে! গন্বা সৌতস্ক্যম্) । 

মনস্যাঘ' £সীমনসন্ত ধন্বনস্তনোতি টঙ্কাব-কাদসন্দ্রমম | 

অনঙ্গ'খলাখুবলীবিশৃঙ্খলঃ স্মলদ্বিশাপা কলমেখলারবঃ ॥ 
( সব্যতে' নিভালা 1) 

সখে । সহ্ানাহ কুন্নলতা যদছ্া রাধানাধুপামপি নান্ুভুষক। 

তদভমন্সাঘঘের সংভাবদু ( আযুমিন্িত নিক্ষান্তঃ ) ॥ ৮৭ ॥ 

কন্দেতি' অ5” গোকবেশ্বরীত অনুসরিষ্যাদি ॥ ৮৬), 

কৃষ্ণ উতি।  মলগ্যণমিত্যাদিং সৌমনপন্তেতানেন ধন্থধ; কামকা্ন কত 

মানীতস্  অনঙ্গক্রীডাভাসে নির্গলঃ । খুনলাভ্যাস১ অভ্যাসঃ খুলা 

সাগোত তকাশুশেষাত | ৮৭ | 

কন্দপত। আমিও গোকুলেখরী যশোদার নিকট শনন কার । 

(1দক্মিদণ ) 1৮ 

কঃ | | শল্মখে গমন করিয়। গতস্থকোর সভিত ) কামক্রীড়াব অভ্যানের 

জন্য লিশুঙ্খন উইয়া বিশাখার নিতম্বদেশ উইতে স্বলিত দেখলাও 

কলধ্বশি মনোভবের ধনুর পুনঃপুনঃ টক্কারের গার আমার দলে ভ্রান্তিং 

জনিত তধ উৎপাদন করিতেছে । 

( বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ) সখ!, কুন্দলত। ত্য বলিয়াছে, 
যেহেতু? অগ্ভ রাধার মাধুর্য পর্যন্ত অন্গভূত হইতেছে না। তবে যাই, 

আনি নাকে প্রীত করি । [ প্রস্থান ॥ ৮৭ ॥ 
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( ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী গার্গী রোহিণ্যাদ্িভিরাবৃতা বশোঁদা |) 

যশোদা। হন্ত সহি রোহিণি ণজানে কীস বিলম্মই বচ্ছে। ॥৮৮। 

প্রনিশ্য কুন্দলত! । (সম্মিতম্) অন্ব মাবিসীদ সে কৃখু স্থবি- 

মাণাহিঃ অন্বরালন্বিণীহিং । বিন্দারঅ-রমণীহিং হসিদপুপ্ফৃ 

বরিসেণ উবাসিজন্তে! বিলম্বদি ॥ ৮৯ ॥ 

হশোদেতি। ভ্ন্ত সপি রৌহিণি! ন জানে কম্মাৎ বিলম্বতি বড ॥ ০৮ ॥ 

প্রবিগ্র কুন্দেতি! অঙ্গ মা বিষাদ, ম খলু গুবিমানাভিরন্ববাতখিলীভিবন্দা 
ব্করমনীভিহ্সিত-পুষ্পবষেণোপাগ্তমীনো . বিলম্বতে । শোভনানি 

বিমানানি বথানি বাণাং তাভিঃ । বোম্যানং বিমানোহম্ীতি কোবাঙ । 

"নদে বিগতমানাভিস্তাক্তপরিমলাভিব1 |  অন্গরাণন্থিনীভিরাকাশমা- 

এতাভ? পক্ষে অন্বরাণি বন্ধাণি ননাক্ পরিদধা তীভিঃ | বুন্দারক- 

রমণীভিঃ, পক্ষে. ননোকজ্ঞরমণীভিঃ 1 বৃন্দারকঃ স্থব্শ্রেষ্ঠে সনোজ্েহপি ৯ 

বাঁচযঝাদ[ত কোধা। ভ স্কুটং সিতানি পুষ্পাণি। বন্ধ, হপিতানি 

'বকসিভানি গুলা! কষে ভপিতাগ্ঠেব পুষ্পাণি তেএাং বর্ষেণ 

উপাস্তমানক, পক্ষে এনীপে হ্বাপানালও ॥ ৮৯ ॥ 

( গে, খাসী, রোধিন প্রভৃতির দ্বারা পা হখোদার প্রবেশ) 

হশোদ।1 হার সখা রোহিণি, না জানি কেন বাছা আমাব কিরিতে বিল 

করিতেছে 1৮৮ ॥ 

€ কুন্দলতার প্রবেশ) 

কুন্দলতা । ( শ্মিতসুখে ) মা, আপনি বিষণ্ন হইবেন না, স্থশোভন বিনানে 
( আকাশে অথবা রথে বা ঘগ্ডপে) আগতা অম্বরধারিণী (আকাশ- 

চান্সিনী বা সুন্দর বস্ত্রে সুসজ্জিত ) বুন্দারক-রমণীদিগের ( দ্বেরম্ণী ঝ 
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রোহিণী। দিষ্টং মএ তহিং দিঅহে দোণং কুমারীণং সোন্দেরং 

পেক্খিঅ-বিন্দাবগ স্থন্দরীও অচ্ছরাও বি বিমচ্ছরাও 

ভোন্তি | ৯০ ॥ 

মশোদা। ভনমবদি চন্দ্রামলী ণমমালিআা] রাহা চাহবীস সববাও 

আসাও শুণসোরহপুরেণ পুরেই তথবি বচ্ছে! বিম বচছা 

লহুঈ ণেভুভিঙগং সোন্দরমঅরন্দেণ আণনেই ॥ ৯১ ॥ 

রোভিগীতি | দ্ং মা! তশ্মিন দিবসে দ্বঘোঃ কমার্যযোশ্চন্্রাবলীরাধয়োঃ 

সৌন্দর্যাং প্রেক্ষ্য বুন্দারকঙ্গন্দ্যাঃ অন্পরনোইপি বিন্সরা ভবন্তি। 

সোন্দর্দোণ পবাভূতত্বাহ ॥ ৯০ ॥ 

যশোদেতি | ভগবতি 1 টন্দ্াবলা নবমালিকা রাঁপ। মাপবী চ বর্র্া মন 

আশাঃ গুণসৌরভ্যপুবেণ পুরয্তি, তত্রাপি বৎস ইন বংদা লঘ্টী রাধা 

সোন্দসা-নকরন্দেন আনন্দয়তি আশা! দিশঃ | পক্ষে সব্বাভিলাবান্ ॥৯১। 

মনোজ্ঞ। রমনী বা বন্দাবনবাসিশী হা জিনা হসিত-পুষ্প ( প্রস্ফুটিত 

শুভ্র বা হাম্তরূপ পুষ্প) বর্ষণের দ্বারা উপাস্তমান (পুজিত বা সমীপে 

এইয়া সে বিলম্ব করিতেছে ॥ ৮৯ ॥ 

রোহিণী। হা, রর একপিশ দেখিয়াছি, (রাধ!1 ও চন্ত্রাবলী ) এহ দুই 

কুনারার পৌন্দর্ধ/ সন্দর্শন করিয়! দেবাঙ্গনাগণ ও স্বর্ণের অগ্লরার। পর্যন্ত 
পরাজনের গ্রানি অনুভব করির! গর্ব তাগ করিয়াছিল ॥ ৯০ ॥ 

যশোদা। ঠাকুরাণি, চন্দ্রাবলী, নবমালিক। আন রাধা মাধবী-পুষ্প, তাহার! 

আমার সর্ব আশ! (অভিলাষ ও দ্দিক) গুণসৌরভে পরিপূর্ণ করে; 

তথাপি বন কৃষঝ্চের ন্তায় কনিষ্ঠা বৎস! রাধা আমার নেত্রত্রমরকে 

সৌন্দধ্য-মকরন্দ দ্বারা আনন্দিত করিয়। থাকে ॥ ৯১ ॥ 
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পৌর্ণমাপী।  গোকুলেশ্বরি, সর্ব্বেধাং গোকুলবাপিনামীদৃগেব 

সমুদাচারঃ | 

গার্গী। কুন্দলদে, কাস তুঙ্গেহিং সদা গোউলেশ্বরী ঘরে রাহী 
ণিজ্জই ॥ ৯২ ॥ 

যশোদা। হুএ সন্কিমাইং বথ ইং উভুপ্তাণো দীভাউ হোইন্তি 

ছুববাসসেণ নিপ্নন্রং রাহিমং স্বণিম আমারেমি । 

পৌর্ণমাসী। গোকুলেখবি, কৃষ্ণমাশঙ্ক্য জটিল খিছ্ভাতি ॥ ৯৩ ॥ 

পোর্ণেতি। গোকুলেশ্বরি ! সব্বেধাং গোকুলবাপিনা মীদৃগেব সমুদাচারঃ । 

সম্যগুত্কষ্টাচারঃ । সব্বগোকুনবামিন এবমেব মন্থান্তে ইত্যর্থঃ | 

গার্গাতি। কুন্দলতে! কন্মাৎ য্ষ্মাভিঃ সদা গোকুলেশ্বরীগৃঙ্ছ রাধা 

নীয়তে ॥ ৯১ ॥ 

ধশোদেতি ! বশোদা প্রসঙ্গমবাপ্যাহ, ত্বরা নংকৃতানি বস্ত,নি উপতুঞজানঃ 

দীঘাব্ঙবাত । ছুর্বাপনা দক্তবরাং রাধিকাং শ্রত্বা আকারয়ামি 

মাহবানং করোমি ॥ ৯৩ ॥ 

পৌর্ণমানী । গোকুলেশ্বরি, গোকুলবানী সকলেরই এইরূপ অভিমত । 

গার্গী। কুন্দলতা, কেন তোমর! প্রত্যহ গোকুলেশ্বরীব্র গুহে রাধাকে 
লইয়া যাও? | ৯২॥ 

বশোদা ৷ ছুর্বাসা রাধাকে বর দিক্াছিলেন যে, তুমি যে দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া 

দিবে, তাহা বে উপভোগ করিবে, নে দীর্ঘাযু হইবে, ইহহে শুনিয়। আমি 

রাধাকে আহ্বান করিয়! থাকি । 

পৌর্ণমাসী। গোকুলেশ্বরি, কৃষ্ণের আশঙ্কার জটিল! ছুঃখিতা হয় ॥ ৯৩ ॥ 
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যশোদা। (বিহস্য ) থণন্ধঅঙ্ষি বসে কো কৃথু তাত্র সঙ্ক 

ওসরো। 

কুন্দলতা । ( নীচৈঃ) সচ্চং চ্েজ থণন্ধও রাউলাণিএ প্রন জং 

গিরীন্দং কন্দুএদি। 

পৌর্ণমাসী । (দৃষ্ট।া সহর্ষম্)। 

প্রথয়ন্ জগদগুমগ্ুলী মুকুট!রোহণযোগ্যতামসৌ । 
স্ফুরতি ব্রজরাঁজগেহিনী খনিজন্মা পুরতো হরিগণিঃ ॥ 

প্রবিশ্ট কৃষ্ণঃ | 

মাতরুন্মাজয় সাশ্রুণী লোচনে পুরস্তাদেষোশ্মি ॥ ৯৪ ॥ 

যশোদেতি | শতনন্ধয়েশ্মিন বংমে কঃ খলু তন্তাঃ শঙ্কায়াঃ অবদরঃ অনকাঁশ। 
কুন্দেতি। সত্যমেব স্তনন্ধয় রাজ্ঞাঃ পুল্রঃ বং গিরীন্দ্রং কন্দুকঘতি কন্দুকবং 

করোতি ॥ ৯৪ ॥ 

যশোদা। (হাসিয়া) ছধের ছেলেকে লইয়া তাভার শঙ্কার অবসর কোথায় * 

কুন্দলতা | (মুছস্বরে ) ব্রাণীমার' পুজ্র সতাই ছুধের ছেলে, হাই গিবীন্ 

গোবদ্ধনকে লইয়া কন্দুক ক্রীড়া করে। 
পৌর্ণমাসীন (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়! সহর্ষে) ব্রজরাজগেহিনী-প খনি 

হইতে সমুৎ্পন্ন হরিত্বর্ণ মণি হরি ত্রহ্ষাগুমণ্ডলার মুকুটে আরোহণ 

করিবার যোগ্যতা প্রকাশ করিতে করিতে এ যে সম্গুথে শোভা 

গাইতেছেন। 

(ককের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ । মা, তুমি তোমার অশ্রপুর্ণ লোচনযুগল মার্জন কর, এই যে আমি 

তোমার সন্মুথে উপস্থিত হইয়াছি ॥ ৯৪ ॥ 
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রোহিণী |. (দীপাবলা। নিরাজ্য সংস্কৃতেন ) 

বিন্যন্ত বত্মনি গবাং নয়নে কথঞ্চিংগু 

নীতাতিদীর্ঘদিবনস্ঠোন্্রঘামধুগ্মান | 

হা বুস বশসলতরাং ভবদেকবন্ধুং 

সন্ধুক্ষয়দ্দ জননীমুপগৃহনেন ॥ ৯৫ ॥ 

কৃষ্ণ । (মাতুরুণ্সঙ্গে উন্তমাজমাধায ) মন্ব. দেচি £ম মণি 

মণ্ডুনম, €( ইতি বালাবিলাসং প্রপঞ্চয়তি )। 

পৌর্ণমাপী । নিচুলিতা গিবিধাতু-স্ফীতপত্রীবলীকা- 
নখিলস্থরভিরেণন্ ক্ষালরন্তির্যশোনা 

বিন্তস্তেত্যা্দি। কথঞ্চিনীতং কঙ্গেন ক্ষপিতমতিদীর্ঘদিবসস্তোন্তবং মামধুগং 

যয়। তান্। সন্ধুক্ষণ পিঞ্চয়। উপগুহনেন নৃখেন অর্থাৎ ক্রোডারোহণেন 

'আনন্দয় ইতি ভাবঃ ॥ ৯৫ ॥ 

পৌর্পেতি। নিচুলেতেত্যাদি। নিচুপিতা আচ্ছাদিতা। গিশ্ধাতৃনং 

স্বীভপত্রাবলী যেস্তান্। 

প্লোহিণী। ( দীপাবলীর দ্বারা নির্মঞ্চন করিয়া সংস্কৃত ভাষায়) তে বৎস, 

তোমার জননী গাভীদিগেব আগননপথে নয়নদ্বয় বিশ্তান কবিবা কোনও 

মতে অতিনীধ দিবসের শেষ ঘাম-যুগল যাপন করিয়াছেন, এক্ষণে 

ত্বদ্গতপ্রাণ সেহবৎদল! তাহার সর্বস্বধন তুমি তীভার ক্রোড়ে 
আরোহণ করিয়। তাহাকে আনন্দরসে অভিপিঞ্চিত কর ॥ ৯৫ ॥ 

কষ । (মাতার ক্রোড়ে মস্তক ন্ভস্ত করির1) মা, আমাকে হণিম্ডিত 

অলঙ্কার দাও। (এই বলিয়া ঝাল্যভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন ) 

পৌর্ণদাপী। হে কৃষ্ঃ, গাভীমকলের খুরোখিত যে রেণুকণার দ্বারা তোমাৰ 
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কুচকলসবিমুক্তৈঃ ন্নেহমাধধীকমেধ্যৈ- 

স্তব নবমভিষেকং দুপ্ধপুরৈঃ করোতি ॥ 

কুন্দলতা | ( সনর্শ্মশ্মিতম্)_- 
কন্ত পিবেহি রাউলাণী এ খগ্লামিআহ | 
জং কুবঙ্গ বহৃণং কেলীণং পসঙ্গেণ কিলিম্থিদোসি ॥ ৯৬ ॥ 

যশোদা। বহুসে, কীদ হসসি, পেক্থখ অজ্জবি কোমারং গ 
অদিকমদি ভা কো কৃখু দোঁসো থণপাণে। 

কুন্দেতি। কুঞ্চ। পিব বাচ্ছা স্তনামুতং যক্মাৎ কুঞ্ধে বহৃনীং পক্ষে বধূনাং 

কেলীনাং প্রসঙ্গেন ক্রিষ্টোইপি ॥ ৯৬ ॥ 

যশোদেতি । “ংসে! কন্মাৎ হসনি, পণ্য, অগ্ভাপি কৌমারং ন 'অতিক্রামতি 

তন্মাৎ 5 খলু দোষঃ স্তনপানে। 

গৈরিক ধাঁহুতে বিরচিত সুম্পট তিলকাবলী আচ্ছার্দিত হইয়াছিল, 

তাহা তোমার জননী বশোদা। স্তন-কপস হইতে নিঃস্যত স্নেহমধুৰ পরম 
পবিত্র চঞ্ধপারার দ্বার! প্রক্মালন করিয়া তোমার নুতন অভিষেক 

করিতেছেন । 

কুন্দলত। | 1 পরিহাসের সভিত ঈষৎ হাস্ত করির1) কৃষ্ণ) তুনি কুরঙ্গে 

(কুৎসিত রঙ্গে অথবা কুষ্রগৃহে ) বহু (অনেক অথব! বধুদ্দিগের নহিত ) 

কেলিপ্রসঙ্গে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়া, অতএব মহারাণী যশোদার 

স্তনামত পাঁন কর ॥ 5৬ ॥ 

যশোদ।। বংসে, তুমি হাপিতেছ কেন, দেখ, আজও ইহার কৌমার-বয়দ 
অতিক্রান্ত ভয় নাই, তবে স্তনপানে আর কি দোষ ? 
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কুন্দলতা । ॥$ ভঅবদি, সচ্চং কধেদি রাউলাণী জং অজ্জ এসে! 
বালানং মগুলেন মহারাসে কীলদে । 

লশোদা। ভমবদি, কো কৃখু মহারাসো নাম ? 

কৃষ্ণ । ( সপত্রপং ভ্রভঙ্গেন কুন্দলতামবলোকতে )। 

পৌর্ণমাী। (শ্মিহং কৃত্বা) গোপেশ্বরি, লাম্তলীলারিশেষঃ | 

কুন্দলতা । € অপবার্য ) 

- তিগ্লাউলা চও্তরী পঞ্জরিআা সংজদ! চিরং জ্জলই। 

পাঅং বগ্রুলকুপ্তে তারাভীস প্লসারেহি ॥ 
৮ শা শীশ্ট শ্পি্পীশ্টশশ ১ শি» শীট ৮ জি পপ পি 

কন্দেতি। ভগনতি ! সত্যাং কথয়তি, বাজ্জী বদগ্ধ এব বালানাং বালকান*ং 
পক্ষে স্বীণাং মগ্ডলেন মহারাসে ক্রীড়তি। 

(শোদেতি ' ভগবতি ! কঃ খল্ মহারাসো! নাম? 
কন্দেতি। (কর্ণে লগিত্বাহ ) তৃষ্তাকুলা চকোরী পঞ্ভরিকা সংযতা চির 

জলতি ! পাদং বঞ্চলকুপ্জে তারাধীশ ! প্রসার পাদং কিরণ, 

ন্দলতা । ভগবতি, মহারাণী সত্য কথাই বলিতেছেন, যেচেতু,ইনি আজ 
বালামগুলের €( বাঁলকদিগেন অথবা রমণীদিগের ) সহিত নহারাদে 
ক্রীড়া করিয়া থাকেন। 

নশোদা। ভগবতী কুন্দলতা, মহারাস আবার কাহাকে বলে % 

( কৃষ্ণ লজ্জার সহিত ভ্রভঙ্গী করিয়! কুন্দলতাকে 

অবলোকন করিতে লাগিলেন ) 

পৌর্দমাপী 1 € ঈষৎ হাস্ত করিয়া ) গোপেশ্বরি, তাহা একপ্রকার 
নৃত্যলীলা । 

কন্দলতা । (কৃষ্জের কানে কানে) তৃষ্ণাকুল। চকোরী পিঞ্জরে বহুক্ষণ 
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কৃষ্ণ । (জ্রলংজ্ঞয়া স্বীকারং নাটয়তি )॥৯৭॥ , 

€( নেপথ্যে )-_ 

তবশ্মুখেন্্নবলোকনোদগত-স্ফার-তাপভর-ধুপিতাত্মনঃ 

এহি বগুস মম দেহি শীতলং ক্ষিপ্রমগ্ভ পাররস্ত-চন্দনম্ ॥ 

কুষ্ণঃ। পুরস্তাদেষ মন্তাবুকমাশংসন্নাবৃকস্তিষ্ঠতি তদেনমান- 
ন্দবামংতি। ( যশোদাদিভিরাবুতো নিক্্রান্তঃ ) ॥ ৯৮ ॥ 

পক্ষে চরণম্। তারাধীশশ্ন্ত্র পক্ষে তস্মাৎ রাধাধাশ । তৃষ্ণা- 

কুলেতাদি দৃত্যং নাম সন্ধান্তরমিদম্) তল্লক্ষণং_দূতাং তু সহকারিত্বং 
ডর্ঘটে কার্ণাবস্ত,নীতি । অত্র জটিলায়াঃ প্রাতিকুল্যেন দুর্ঘটে রাধার 

কার্যে কুন্দলভারাঃ সহকারিত্বং দূত্যম্ ॥ ৯৭ ॥ 

( নেপথ্যে ব্রজরাজাহ্ )-- 

কুচ ইতি । ভাবুক মঙ্গলং ভাবুকং ভবিকং ভবামিতি কোষাৎ। ভাবুকে। 

জশক? | ৮৮ ॥ 

আবদ্ধ থাকিয়া জালা ভোগ করিতেছে, অতএব হে তারাপ 

( রাঁধানাথ )১ শান্ব অশোককুঞ্জে পদ প্রসারিত কর। 

( কুঞ্ ভ্রণঙ্গেত ছার! স্বীকার প্রকাশ করিলেন ) ॥ ৯২ ॥ 

(লেপধ্যে ) বদ, ভোমার মুখচন্দ্র দেখিতে না পাওয়াতে আমার 'অগুধে 

অতিশয় তাপ উদ্গত ও প্রস্ষুরিত হইয়া আমাকে সন্তপ্ত করিতেছে; 

তুনি দ্রতপদে 'আপিয়। এক্ষণে আমাকে আলিঙ্গনরূপ শীতল চন্দন 

দান কর) 

কুষ্ণচ। এইযে সম্মুখে আমার কল্যাণাভিলাষধী আমার পিতা দণ্ভীয়মান 

আছেন, আনি ইহাকে আনন্দিত করি । 

( বশোদ। প্রভৃতির দ্বারা পরিবৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন )॥ ৯৮ ॥ 

ঞ্ঝে 
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কুন্দলতা । * € পরিক্রম্য ) দিট্ঠিআ বাণীরবণে ললিদাএ রাহ 

আণীঅদি। 

(ততঃ প্রবিশতি তথাবিধা রাধা) 

বাধা । হলা ললিদে, পসংসীমদ্ু এসা উবখিদা ক্খণদ1 জাগে 

তুহ্মাণং কাবি স্থহাসা অঙ্কুরীঅদি 7 ৯৯ ॥ 

ললিতা । রঙ্জেদিন্তি রমণী ভণীঅদি | 

কন্দলত;। (উপস্থত্য) ললিদে, অভ অরণীমুছে ঈসিহসিদেন 

রানির ড় তুন্দেভিং ৭ মচ্চিদো কহ্গে। 

চন্দেতি । দিষ্্যা বকুলকাননে লপিতয়! রাধা আনীয়তে। 

াধোতি। বখি ল্লিতে, প্রশহম্ততাং এষ। উপস্থিতা ক্ষণদা। যর! 

নৃক্মমকং কাপি স্ুথাশ। অশঙ্গরায়তে ॥ ৯৯1 

নলিতেতি! রঞ্জয়তীতি রজনী ভণ্যতে। 

চন্দেতি। ললিতে, অগ্ রজনীমুখে ঈষদ্ধনিতেন কটাক্ষকুবলয়েন স্ফুউং 

ব্ক্মাভিঃ ন অচ্চিতঃ কুষঃ। 

কন্দপসতা। (ভ্রমণ কারতে করিতে ) কি সৌভাগ্য! ললিতা রাধাকে 

বকৃণ-কাননে আনয়ন করিতেছে । 

(ললিতার সহিত রাধার বকুল-কাননে প্রবেশ ) 

বাধ।। গওুগে! ললিতা, উপস্থিত এই রাত্রির প্রশংন। কর, যেহেতু, ইহ 

তোমাদের একটি সখের আশ অস্কুরিত করিয়া তূলিতেছে ॥ ৯৯ ॥ 

লসিতা | রঞ্জন করে বলিয়াই তে৷ রাত্রির এক নাম রজনী । 

কুন্দলত৷ | ( অগ্রসর লইয়! ) ললিতা, আজ রজনী-মুখে তোমর! ঈবং 
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রাধা । (পরোমাঞ্চম্) ললিদে, কে। কৃখু কহ্ছে| ত্তি স্থুণুীঅদি। জেণ 

কেঅলং কণস্ত চে অদিধী হোস্তেণ উন্মন্তী কিজ্জামি4১০৩| 

কুন্দলতা। সহি এসো লোওক্তরস্ন বথ,ণো নিসগৃগ, জং সব্বদএ 

উপভুজ্যমান/বব অভুঅরুবেবা জেবব ভোদ। 

ললিতা । কুন্দলদে, ন কেঅলং লোওস্তরস্স বথণো গাঢ়াণুরা- 

অস্ন বি জেণ ণিম গোমরো জণে! কৃখণে কৃখণে অউরুবেব। 

অউরুবেবা করীমদি ॥ ১০১ ॥ 

রাধেতি। ললিতে 1 কঃ খলু কৃষ্ণ ইতি, যেন কেবলং কর্ণ শ্তৈবাতিথি- 

ভবত৷ উন্মত্ী ক্রিয়েহহম্ ॥ ১০০ ॥ 

কুন্দেতি। সখি! এষে। লোকোভ্তরস্ত বস্তনো নিসর্গো যৎ হবলদা উপভুজা- 

মানমপি অভ্ক্তপূর্বমেব ভবতি | 

হসিত কটাক্ষ-কুবলয় দ্বারা কৃষ্ণের অর্চনা কর নাই, ইহা স্পষ্টই 
বুঝা যাইতেছে । 

বাধ । (রোদাঞ্চিতকলেবরে ) ললিতা, কে এই কৃষ্ণ; কেবল ঘার' 

নাম আমার কর্ণের অতিথি ভওয়ামাত্র আমাকে উন্মত্ত। করিয়া 

তুলিল ? ॥ ১৯০ ॥ 

( তুলনীয়--সই কে বা শুনাইল শ্যাম নাম। 
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গে 

আকুণ করিল মোর প্রাণ ॥ 
না! জানি কতেক মধু শ্তাম নামে আছে গো 

বদন ছাড়িতে নাহি পারে । 
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গে! 

কেমনে পাইব সই তারে 
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বাধা । ললিদে অদিগ্্তরা, কীস অগ্নং উাসি | 

ললিতা । ( সংস্কতেন )-- 

নবান্বুধরমগ্ডলী মদ-বিড়শ্িদে হত্যতি- 

ব্রজেন্দ্রকুলনন্দনঃ স্করতি কোহুপি নব্যো যুবা । 

ললিতেতি। কুন্দলতে ! ন কেবলং লোকোত্তরস্ত বস্থলনে! গাঢ়ানু রাগস্তাপি 

যেন নিজগোচরে। জনে] ক্ষণে ক্ষণে অপূর্ব অপুর্ব ক্রিয়তে ॥ ১০১ ॥ 

রধেতি। ললিতে! অদত্তোত্তরা কন্মান্ন ভণসি ॥ ১০২ ॥ 

নাম-পরতাপে যাঁর প্ছন করিল গে 

অঙ্গের পরশে কিবা হয়। 

যেখানে বমতি তার সেখানে থাকি গে 

যুবতীশ্ধরম কৈছে রর ॥ 

পাসব্রিতে করি মনে পানর! না মার গে 

কি করিব কি হবে উপায়। 

কহে দ্বিজ চণ্তীদাসে কুলবতী কুল-নাশে 

আপনার যৌবন যাচায় ॥ ) 

কুন্দলতা। সখি, অলৌকিক বস্ত্র স্বভাবই এইপ্দপ, কারণ, তাহ! সর্বদ। 

উপভোগ করিলেও মনে হয় ইহার পুর্বে যেন তাহার কোন আস্বাদই 
পাওয়। হয় নাহ। 

ললিতা । হা, যে ব্যক্তির উপর অনুরাগ গাঢ় হয়, তাহাকে ও সর্বদা 

নিজের সন্মুথে দেখিলেও সে ক্ষণে ক্ষণে অপুর্ব অপুবব ও নবনবাক্স- 

মানবৎ প্রতীয়মান হয় ॥ ১০১ ॥ 

রাধা । ললিতা, আমার প্রশ্নের উত্তর লা দিয়! কি অন্য কথা বলিতেছ ? 

ললিতা । (সংস্কৃত ভাষায়) নব-জলধরের দেহছ্যতির অহঙ্কার খর্ব 
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সি স্থিরপতিব্রত। নিকর-নীবিবন্ধার্গল- 

ছিদাকরণকৌতুকী জয়তি যস্য বংশীধবনিঃ ॥ ১০২ ॥ 
রাধা । (সাশ্রং) কুন্দলদে, অবি ণাম ইমস্ন একস্ন বিহদ- 

ণেত্তস্ন মগগং কখণং পি আরোহিস্নদি সোমে ধপ্নস্ন কণ্স্দ 

অদিধা ॥ ১০৩ ॥ 

কৃন্দলতা । অই তিগ্লাউলে, কলি পর্দোসারন্তে বিপাহাঁএ তুমং 

তিনা সঙ্গমদাআাসি। 
পা শশপিশ পাাকসী » শা শাপোসি শশা ৮৮ শান শশী অপ পপ ৮ শী িশ্প শশী সপ পাশ শশা ীশ্টি পাপে টা শীশাশীশ্প শা শশাশি শাটািশী 

খাধেতি। একন্তাপি হতনেত্রস্ত মার্গং ক্ষণমপি নারোহিষাতি স দে 

ধন্তন্ত কর্ণস্তাতিথিঃ! মমাধাননান মুখমন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,__বীজন্য 

পুনরাধানং নমাধানমিহোচ্যতে ! ইতি। অত্র স্বয়ং রাধয়। পুনরনু- 

রাগস্ত বাঁজাধানং কতম্ ॥ ১০৩ ॥ 

কৃন্দেতি | অগি তৃষ্ণাকুলে, কল্য প্রদোবারস্তে বিশাখয়। ত্বং তেন সঙ্গম্তাসি। 

করেন, এমন কমনীয়-কান্তি ব্রজেন্্র-কুলের আনন্দদার়ক কোন'ও এক 

নব্য যুবা শোভমান। সখি, তাহার বংশীধবনি স্থির-পাউব্রতা রমণী- 

দিগেরও নাবিবন্ধের গ্রন্থি মোচন করিবার কৌতুকে সদা বিজয়ী ॥১০২। 

রাধা । ( অগ্রপুর্ণলোচনে ) কুন্দলতা, যিনি আমার ধন্য কর্ণের অতিথি 
হইলেন, দেই তিনি কি এক ক্ষণের এন্তও আমার একটি পোড়। 

চোখেরও পথে পথিক হইবেন না| (অর্থাৎ বার কথা এইমাত্র 

শুনিলাম, তাহাকে কি একটিবার দেখিতে পাইবার সৌভাগ্য হইবে 

ন1)? ॥ ১০৩ ॥ 

কুন্দলতা। অয়ি তৃষ্তাকুলা, কালই তে! সন্ধ্াকালে বিশাখ| তোনাকে 

তাহার সঙ্গে সম্মিলিত করিয়াছিল । 
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রাধা । সাহু স্তরমরাইদং পিঅসহীএ জং এক্কবারং চ্চেঅ 

বিজ্ভুলিআাবিঅ ভক্মাণং গোউলজুঅবাও নেত্তচমন্কারআরী 
ংবুক্তো ইমস্স মন্দভাহণো জণসস 7 ১০৪ ॥ 

(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণ ) 

কলবিষ্ককলং কলঙ্করন্তী ললিতা কম্কন-বঙ্ক্তিবরেরম্ । 

মম চেতাসি বেতসিানকুঞ্জং সমবা সঙ্গমহাঞ্চকাব রঙঈগম্ ॥ 

বাধেতি। সাধু ম্মারিতম্্। প্রিয়পথা। বদেফবারমেব বিদ্বাতো। বিলাস. 

ইব বুল্সাকং গোকুলবুবরাজঃ নেত্রচমংকারী সংবুত্তঃ| ইমস্ত মন্দ- 

ভাগাস্ত জনম্য ॥ ১০৪ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি কলবিষ্কঃ চটকঃ তশ্ত স্বরম। বেতপি-নিকুপ্তসমীপে মম চেতসি 

রঙ্গং সঙ্গনয়াঞ্চকার বঙ্গং সঙ্গমিতবহী 

রাধা। সখী, ভালে। কথ! ন্মরণ করাইবা দিলে। প্রিষসথী একটি- 

বার বিদ্যাৎবিকাশের শ্টায় তভোমাদেব গোকুল-যুবরাজকে 

( গোকুলের রাজপুল্র ও গোকুলের সকল যুবার মধ্ো শ্রেষ্ঠ) 

এই হতভাগিনীকে দেখাহয়। ভীভার লেত্রচমতকার উৎপন্ন 

করিয়াছিল ॥ ১০৪ ॥ 

( কৃষ্চের প্রবেশ) 

কৃষ্ণ | কলবিষ্ক-কুলের কলধ্বনিতে কলঙ্ক লেগন করিতে পাখেঃ এনন 

মধুব ললিতার ক্কণবরের বস্কার কি আমার কর্ণগোচর হইতেছে। 

ইহা যে বেহন-নিকুঞজ্জের লিকটে 'আংলাঁব চিন্তমধ্যে রঙ্গ সঞ্চার করিয়। 

দিল। 

৫ 
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( পুনরুণ্কর্ণো ভবন্ সপুলকম্) 

মধুরিম-লহরীভিস্তত্তয়ত্যম্বরে যা 

স্মরমদ-সরসানাং সারসানাং রুতানি । 

ঈয়মুদয়তি রাধা কিন্কিণী-বঙ্কতির্মে 

হৃদি পরিণময়ন্তী বিক্রিয়াড়ম্বরাণি ॥ ১০৫ ॥ 

বাধা । ( সচমণ্কারং সংস্কৃতেন )-- 

কুলবরতনুধন্মগ্রাববৃন্দানি ভিন্দন্ 

সুমুখি নিশিত-দীর্ঘাপাঙ্গ-টহ্কচ্ছটাভিঃ | 
পাশে শিপ পপি ২ পাপী 

মধুরিমেতাদি । প্রাপ্তিনাম মুখসন্ধাঙ্গঈনিদম্। তলক্ষণং,_প্রাজ্ঞৈঃ সুখশ্য 

সংপ্রাপ্তিঃ প্রাপ্তিরিতাভিধীয়তে ইতি । অত্র রাধ। কিন্কিণী-বন্কতিশ্রবণাং 

কৃষ্ণ্ত পুখপ্রাপ্তিঃ। নারসানাং জলচর-পক্ষিবিশেষাণাম্। মে হৃদি 

বিক্রিয়াড়ম্বরাণি বিকার-প্রাগল্ভানি পরিণয়মন্তীতি পরিণানং 

'প্রাপয়ন্থী ॥ ১০৫ ॥ 

কুলবরেত্যাদি। গপর্রিভাবনানান মুখপন্ধ্যঙ্গমিদম্ | তন্সক্ষণং, শ্লাঘোশ্চিন্ত- 

চম্তকারে। গুণান্তৈঃ পরিভাবনেতি | কুলবরেতাদি স এষ কিনিতাদি- 

পল্ঠাভাং কুষ্ঃশ্য বৈদদ্ধা-সোন্র্যাদিগুণদর্শনেন রাধায়াশ্চন২কারত। 

(পুনরায় উৎকর্ণ হয়া! পুলকি তভাবে ) মদন-লালদার সরদ 
সারসপক্ষীদিগেব্র আকাশচারী কলরবকে ও স্বীয় মধুরিনা-লহক্ীর দ্বার! 

স্তম্ভিত করিয়া এই ষে রাধা আমার নয়ন-সম্মুখে সমুদিতা হইতেছেন । 

তাহার কঙ্কণ-ঝঙ্কার আমার হদমে প্রবেশ করিয়া বু বিকার 

সমুৎপাদন করিতেছে ॥ ১০৫ ॥ 

রাধা । (চমতকৃতভাবে সংস্কৃত ভাষায়) দীর্ঘ অপাঙ্গচ্ছটারূপ শাণিত 

প্রশস্ত মুখ কুঠার দ্বারা শ্রেষ্ঠ কুলধর্ম-রূপ প্রস্তরস্তরঃভেদ এবং লক্ষ 



১ম অঙ্থঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৭ 

যুগপদয়মপূর্ববঃ কঃ পুরো বিশ্বকর্মা 

মরকতমণিলক্ষৈগৌষ্ঠকক্ষাং চিনোতি ॥ ১০৬ ॥ 
ললিতা । হলা সে! এসো দে পরাণণাধে | 

রাধা। (সোম্মাদং পুনঃ সংস্কতেন ) 

এষ কিমু গোপিকা কুমুদিনী স্থধাদীধিতিঃ 

স এষ কিমু গোকুল-স্ফুরিত-যৌবরাজ্যোৎসবঃ | 

স এষ কিমু মন্মনঃ-পিকবিনোদপুষ্পাকরঃ 

কৃশোদরি দুশোদ্বযীমমূতবীচিভিঃ সিঞ্চতি ॥ ১০৭ ॥ 

 মরকতমণিতয়াধাবসিতৈঃ শ্তামলৌন্দর্য্যপুরৈপ্পোষ্টকক্ষাং | চিনোতি পূর- 

নতীতার্থঃ। কুলবরতন্ বরাঙ্গন।, নিশিতঃ শাণিতঃ টহ্কঃ' পাষাণ- 

দ'রণঃ| চিনোতি ব্লচয়তি ॥ ১০৬ ॥ 

ললতা। সথি। এষ তে প্রাণনাথঃ । 

” এবেত্যাদি । পুষ্পাকরো। বসম্তঃ। অমৃতান্াত্র পৃর্বোক্তন্ুধাতীর্থো- 

দক-মধুনি ॥ ১০৭ || 
শশী শিস 

নরকত-মণির শ্াম-শোভার দ্বার গোষ্ঠগৃহ পুর্ণ করার কাজ একসঙ্গে 

করিতেছে, এমন বিচিত্রকর্ম্ম। অপুর্ব কোন্ বিশ্বকম্মা আমার সম্মুখে 

উপনীত দেখিতেছি ॥ ১০৬ ॥ 

ললিতা । ওগো, এই তো তোমার 'প্রাণনাথ। 

রাধ!। | (বিহবলভাবে সংস্কৃতভাষায়) হে তন্বি, ইনিই কি গোপিকা-কুমুদিনী- 
দিগের স্ুধামক-কিরণশালী চন্দ্র এই কি সেই গোকুলের উল্লসিত 

যৌবরাজ্যোৎনব, ইনিই কি আমার মান্প-কোকিলের আনন্দদায়ক 

কুনুমাকর বসন্ত? ইনি যে আমার লোচন-যুগলকে অমৃত-তরঙ্গ দ্বারা 
অভিষিষ্চন করিতেছেন ॥ ১০৭ ॥ 
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কৃষ্ণত। (সাশ্চ্যম্) 

মসকৃদসকৃদেষ! কা চমণ্কারবিষ্ভা 

মম রসলহরীতিস্তর্ধমন্তস্তনোতি । 

বিদিতমহহ সেয়ং ব্যায়তাপাঙ্গলীলা- 

মধুরিম-পরিবাহা! কাপি কল্যাণ-বাপী ॥ ১০৮ ॥ 
( পুনর্নিরূপ্য ) কথং সতামেব। 

তথাহি-_ 

যহ্যাং শৈবালমঞ্জরী বিরচিতা সঙ্গং রথাঙ্গদ্বঘং 

ফুল্লং পঙ্কজ-পঞ্চকঞ্চ বিসয়োধুগ্মিং চ মূলেন তম্। 

অসরুদসকৃদিত্যাদি। ইদমপি পরিভবনাম সন্ধ্যঙ্গম্। কৃষ্ণস্ত 

চমকারাধ্যারকত্বাৎ। এষ! রাধিকা বিদ্যাত্বেন বাগীত্বেন চাধ্যবসিত| | 

ব্রসলহর্ধ্যঃ শৃঙ্গার-পরম্পরা এব জলতরঙ্গাঃ তাভিঃ দীর্ঘাপাঙ্গলীলৈব 

মধুরিয়াং পরিবাহ উচ্ছ্বাসে যস্তাঃ সা ॥ ১০৮ ॥ 

বাপীত্বেন তাং প্রতিপাদয়তি। 

যস্তামিত্যাদি । রোমাবলীনাং শৈবালমঞ্জরীত্বেন কুচদ্ধয়ে৷ রথাঙগ- 

্য়ত্বেন ভস্তদ্বয়-পাদদ্বর-সুখহ্ত পঙ্কজ-পঞ্চকত্বেন বাহুলতয়োমু ণালত্বেন 

। ( আশ্চর্যা ভইয়া)--এ কোন্ চমৎকারিণী বিদ্যা--ঘিনি পুনঃ পুনঃ 

রস-লবীর দ্বারা আমার অন্তরের তৃষ্ণা বিস্তারিত করিতেছেন । 

আহ হা! আমি জানিতে পারিতেছি যে, ইনি দীর্ঘ-অপাঙ্গ-লীলার 

মধুরিমাবাভিনী কোনও কল্যাণ-দীধিক। ॥ ১০৮ ॥ 

( পুনর্বাব লক্ষ্য করিয়া ) হ1, ইহা তে। সত্যই, যেহেতু-__ 

বাহাতে শৈবাল-মঞ্জরী (লৌমীবল্পী ) শোভা পাইতেছে, চক্রবাক ছুইটি 
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উন্মীলতাতিচঞ্চলঞ্চ শফরীদন্দ্বং ব্রজে ভ্রাজতে 

সেয়ং শুদ্ধতরাহনুরাগপয়সা পুর্ণা পুরো দীধিকা ॥ ১০৯ ॥ 

রাধা । হলা ণ জাণে কীস ঘ্ুগ্রিদন্ষি তা দেহি মে হথ্ধাবলম্বং । 

ললিতা । বীদদ্ধা হোহি (ইতি রাধাভুজং স্কন্ধ নিদধাতি) ॥১১০1 

নেত্রয়ে'ঃ শক রীছন্দত্বেনাধ্য বসানাদয়ং প্রথমোক্তিনামালক্কারঃ | তল্লক্ষণং__ 

নিগীর্যযাধাবসানাঞ্চ প্রকৃতন্ত পরেণ যদিতি। শুদ্ধতরান্ুরাগ! এব 

পয়াংমি বাপীত্রান্বেরম্ ॥ ১০৭৯ ॥ 

রাধেতি । সথি! নজানে কন্মাৎ ঘুণিতাম্মি তম্মান্দেহি হস্তাবলম্বম্। 

ললিতেতি। বিশ্রব্।! ভব, নাত্র সাধ্বসং কুর্বরিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥ 

(স্তনদ্বয়) একসঙ্গে বিচরণ করিতেছে, প্রফুল্ল পাঁচটি পদ্ম (করকম্ল- 

দয়, চরণকনমলদ্বয় ও মুখকমল ) ও মূলের সভিত মুণালদ্বম ( বাহুদ্বয়) 

বগ্ঘমান রহিয়াছে, অতি চঞ্চল শফরীদ্বরও (নয্ননদ্বয়) প্রকাশিত 

দেখিতেছি, সেই ইনি শুদ্ধত্জ অনুরাগ-বাপ্সিতে গরিপুর্ণা দীঘিক1 

পুরোভাগে বজপুরীতে শোভা পাইতেছেন ॥ ১০৭৯ ॥ 

রাধ!। সখি, কি জানি কেন আমার মস্তক ঘৃণিত হইতেছে, তুমি 

আমাকে ভাত দিয়া ধর। 

(তুলশীয় ) 

সখি, আমায় ধরো বরো । 

ললিতা । সখি, শান্ত হও, ধৈর্য্য ধারণ কর। 

(এই বলিয়। রাধার হস্ত নিজ-স্কপ্ধে ধারণ করিলেন) ॥ ১১০ ॥ 
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কৃষ্চঃ। (সন্নিধায়) 

সমীক্ষ্য তব রাধিকে বদনবিন্বমুস্তাস্থরং 

ত্রপাভরপরীতধীঃ শ্রয়িতৃমস্ত ভুল্যশ্রিয়ম্। 

শশী কিল কৃশীভবন্ স্থরধুনীতরঙ্গোক্ষিত- 

স্তপস্যতি কপন্দিনঃ স্ষুটজটাটবীমাশ্রিতঃ ॥ 

( ইত্যুপসর্পতি ) ॥ ১১১ ॥ 

রাধা । ( দৃগন্তেনাভিস্থচ্য ) ললিদে রক্খেহি মং । 

সমীক্ষ্যেত্যাদি। বিলোভননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম। তল্লক্ষণং, _নায়কাদি 

গুণানাং যদ্বর্নং তদ্বিলোভনমিতি। অত্র রাধাসৌন্দধ্য গুণবর্ণনং 

বিলোভনম্। উদ্ভান্গরং দেদীপ্যমানম্ | অস্ত মুখস্ত, উক্ষিতঃ স্নাতঃ। 

কপদ্দিনঃ হরস্ত ॥ ১১১ ॥ 

রাধেতি । অভিন্থচা কৃষ্ণং দর্শয়িত্বা। ললিতে ! রক্ষ মাম্। 

কৃষ্জ। (নিকটে আগিয়া ) রাধা, তোমার উজ্জ্বল বদনচ্ছবি দেখিয়া শশী 

লজ্জায় হতবুদ্ধি হইয়া কশ হইয়া যাইতেছে এবং তোমার 

বদনচ্ছবির তুল্য শ্রী লাভ করিবার জন্ত সুরধুনী-তরঙ্গে শ্লান 

করিয়৷ ও মহাদেবের বিস্তীর্ণ জটা-অটবী অবলম্বন করিয়া তপস্া 

করিতেছে । 

( এই বলিতে বলিতে নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিলেন ) ॥১১১॥ 
রাধা । (নেত্রপ্রান্ত দ্বারা ইঙ্গিতে কৃষ্ণকে দেখাইয়।) ললিতা, আমায় 

রক্ষা কর । 
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কৃষ্ণঃ। মীলনং মীলিতেনায়ং বিন্দন্ ফুল্লেন ফুল্পতাম্। 

অপাঙ্গেনাতিকৃষ্জেন কৃষ্ণস্তব বশীকৃতঃ ॥ 

বাধা । ( সগদগদম্) কুন্দলদে নিবারীঅছু এসো স্ুন্দরত্তংসো। 

জং গুরুপরাহীণান্ষি মন্দভাইণী ॥ ১১২ ॥ 

প্রবিশ্ট জটিলা । অরে মহাঁমোহনা ধন্মমগ্গাদে। পারিদং তু এসববং 

চ্চেম গোউলবালাউলং কেঅলং মহ পুস্ত পুগ্নেণ বহুড়িআ 
উব্বরিদণ্থি তা ণাম গহণস্স বি একং রক্-খেহি। 

(ইতি রাধামাধায় দ্বাভ্যাং সহ নিক্দ্রান্ত। ) ॥ ১১৩ ॥ 

রুষ্ণ ইতি। ম্মানং প্লানেন। ক্ুষ্জং মমাতিক্রান্তেন অতিষ্তামেন বা। 

রাধেতি। কুন্দলতে ! নিবারধা তাং এষ সুন্দরোত্তংসঃ যৎ গুকপরাধীনান্রি 

মন্দভাগিনী ॥ ১১০ | 

জটিলেতি। অরে মহামোইনা ! বর্মমার্গাৎ পতিতং সর্বমেব ত্বয়া গোকুল- 

কৃষ্ণ। ম্রান হইলে স্নান করিয়া ও প্রফুল্ল ভইলে প্রফুল্প কির! তোনার 

অতিকৃষ্ণ অপাঙ্গ এই কৃষ্জকে বশ করিয়া ফেলিয়াছে। 

রাধা । (গণ্গদভাবে ) কুন্দলতা, এই স্ন্দরশিরোমণিকে তুমি নিবারণ 

কর, যেহেতু আমি গুরুপরাধীন৷ মন্দভাগিনী ॥ ১১২ ॥ 

( জটিলার প্রবেশ ) 

জটিলা। ওরে মহামোহনা, তুই তো! গোকুলবালাকুলের সকলকেই ধর্মপথ 
হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিস, কেবল আমার পুত্রের পুণ্যবলে আনার এই 

বধুটি মাত্র উদ্বৃত্ত আছে। তাই গোকুলে সী নাম গ্রহণ করিবাগ 

জন্ত অন্ততঃ একটাঁকে তুই রক্ষা! কর্। 

(এই বলিয়া রাধাকে ধরিয়া লইয়। লালতা৷ ও কুন্দলতার নাহিত 

জটিল! প্রস্থান করিল) ॥ ১১৩ ॥ 
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কৃষ্ণঃ। প্রস্থিতা প্রিং' তন5ং গবাং সম্তালনায় প্রধামীতি। 

( ইতি নিজ্ধান্তাঃ সর্বেব ) ॥ ১১৪ ॥ 

॥ক্ট॥ ইতি সারমৃত্সলো নাম প্রথমোহঙ্কঃ | % | 

বালাকুলং কেবলং দ* পুজ্রপুণোন নববপটিক। উদ্দৃত্তান্তি তন্মান্নাম- 

গ্রহণায়াপ একাৎ বক্ষ ॥ ১১৩-১৯ম | 

| * ॥ ইতি প্রথমোহঙ্কঃ 0 % | 

কৃষ্ণ । আমার প্রিয়া পপ্রন্তান করিলেন, অতএব আমিও গাভীদিগকে 

সন্মিলিত করিবার নিমিত্ত গমন করি । 

| সকলের প্রস্থান ॥ ১১৪ । 

1, + 8 মাম়ং-উংণব নামক প্রথগ অন্ধ সমাপু 0 %॥ 



দ্বিতীয়োহ্ক 

( ততঃ প্রবিশতি বুন্দা নভোমগুলমবলোকা )-_ 

হ্যঞ্চন কুঞ্চিতকান্তিরিচ্ছতী শশী যহ্ঠাঃ পতির্বারুণীং 

প্রাপা স্বৈরমগৌরবং গুরুরপি গ্লানিং পরামঞ্চতি । 

সর্বেবাহপোষ কুশীতবন্ন ডপরিবারক্তিরোধিতসতি 

ধামিন্যাঃ ক্ষয়লক্ষণং বিধিবশাদহ্যাঃ স্মটং লক্ষ্যতে ॥ ১ 

এখং সায়স্তনোংসবং বর্ণয়ত্বা নৈশান্তিকং তং বর্ণয়তি বুন্দাদি- 

বচনেন। বুন্দাহ, ন্ঞ্চনিত্যার্দ। গ্ঞ্চন্নধো গচ্ছন্, কুঞ্চিতকান্তিঃ 

রাত্রেঃ পরিণামত্্াৎ যন্তা যামিম্তাঃ। বারুণীং পশ্চিমদিশং পক্ষে 

কারশ্বরীং যন্ত গুরুরপি বুহস্পতিঃ ৷ বস্তা! উড়, এখ পরিবারঃ! 

জাত্যৈকত্বং, অন্তা যামিন্তা বিধিবশাৎ তং পত্যাদীনাং বারুণ্যাদি প্রাপ্তি- 

লিঞ্গাং ক্ষয়চিহ্ুং লক্ষ্যতে ইতান্বরঃ ॥ ১ ॥ 

(বুন্দার প্রবেশ) 

(নভোমগ্ল অবলোকন করিয়া) যাহার পতি চক্র কান্তি সংগোপন 

করত পশ্চিমদিক অবলম্বন করিয়া অধোভাগে গমন করিতেছেন, গুরু 

অর্থাৎ বুহম্পতি অগোরব প্রাপ্ত হইয়া অতিশয় 1নস্তেজ হহয়াছেনঃ এবং 

বাহার লক্ষত্রাবলীরূপ পরিবারবর্গ কশ হহয়া তিরোহিত হইতেছে, লেহী 

ধাদিনীর যে বিধিবণে ক্ষরলক্ষণ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা স্পষ্টই দেখং 

যাইতেছে ॥ ১ ॥ 
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( পরিক্রম্য )-- 

রজনী-বিপরিণামে গর্গরীণাং গরীয়ান্ 

দধিমথন-বিনোদাছুস্ডবন্নেষ নাদঃ | 

অমরনগরকক্ষাচক্রমাক্রমা সন্তঃ 

স্মরয়তি স্ুরবুন্দান্তন্ষি-মন্থোসবন্থ্য ॥ ২ ॥ 

( পুরো দৃষ্টিং ক্ষিপন্তী )__ 

করোতি দধিমন্ুনং স্ফুটবিসপি-ফেনচছটা- 

বিচিত্রিতগৃহাঙ্গনং গতন-গর্গরী-গঞ্জিতম্। 

বজনীতি। গর্থরীণাং দন্থনপাত্রাণাং মন্তনী গর্গরী সমে ইত্যমরঃ।॥ কক্ষা- 
চক্রং প্রকোষ্ঠটসমূহম্। স্থৃতার্থধাতোঃ কর্খ্ণি যী ॥ ২ ॥ 

করোতীত্যাদি। বিপ্রকর্ষণঞ্চ প্রবণতা চ বিপ্রকর্ষণ প্রবণতে মুহুব্ণরং বারং 
যে বিকর্ষণপ্রবণতে তদর্থং ক্রমেণ আকুঞ্চিতঞ্চ প্রসারিতঞ্চ করদয়ং 

যস্তাঃ সা টাত্বাদীপ্। তথাচ প্রবণঃ ক্রমনিমোর্কযাং প্রহ্বেনা। তু 
চতুষ্পথে ইত্যমরঃ | দৃষ্টনীম নাটকভূষণমিদম্। তল্লক্ষণং,__জাত্যাদি- 

(পদচালন। কগিতে করিতে ) ররাত্রিশেষে দধিমন্থনক্রীড়াজাত 

গাগরীর এই গুরুগন্তীর শব্দ স্বর্পুরীর প্রকোষ্ঠসমূৃহকে আক্রমণ 

করিয়া দেবগণকে সমুদ্রমন্থনোংসব স্মরণ করাইয়! দিতেছে ॥ ২ ॥ 

( আগ্রে দুষ্টিপাত করিয়া) এই যে মালতী দধিমন্থন করিতেছে, 

মন্থনরজ্ঞু মুহুনহুঃ আকধণ করিয়৷ ছাড়িয়। দিবার সময় একবার করুদ্ধধ 

প্রসারিত হইতেছে, আবার পুনরায় কুঞ্চিত হইতেছে এবং তাহার ফলে 

কক্কণের শব্দের সহিত গাগরীর গভীব গঞ্জন-শবের মিশ্রণ 
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মুহুগুণবিপ্রকর্ষণ প্রবণতা ক্রমাৎ কুঞ্চিত- 
প্রসারিত-করদ্বয়ী কণিতকঙ্কণং মালতী ॥ ৩॥ 

( পার্শখতো বিলোক্য সম্মিতম্)-_ 

উত্তাম্যস্তী বিরমতি তমস্তোমসম্পত-প্রপঞ্চে, 

্যঞ্চন্ম,দ্ধা সরভসমসৌ শ্রস্তবেশীবৃতাংশ! | 

মন্দম্পন্দং দিশি দিশি দশোছন্দমল্পং ক্ষিপন্তীং 

কুপ্জাদেগান্ঠং বিশতি চকিতা বক্তুমাবৃত্য পালা ॥ 
( পুনরন্যতো! বিলোক্য সাশ্চধ্যম্)-- 

শ্রোণ্যাং নাভাসরোজ-প্রবরসহচরং বিজ্রতীয়ং ছুকুলং 

শ্রীবংসোতসঙ্গলঙ্গং প্রণয়িনমুরসি স্ফারমাপান্ হারম্। 

বর্ণনং ধীরৈদৃষ্টমিত্যভিধীয়তে ইতি । অত্র দধিমন্থক্রিয়া-স্ব ভাববর্ণনং 
দষ্টম্। মালতী দধিমন্থনং করোতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩ ॥ 

উত্তাম্যন্তী ছুঃখিতা নতী। তমস্তোম এব সম্পৎ স্থুখদায়কত্বাৎ। 

তন্ত। বিস্তারে, চকিত৷ ভীতা সতী । পচি বিস্তারে। 

ইয়ং শ্যামলা শ্রোণ্যাং কট্যাম্। কৃষ্ঝশ্ত নাভীসরোজ- 

সহচরং ছুকুলং বিভ্রতি উরপি হারমানাগ্য কর্ণে উত্তংপং শ্ম্ত গঞ্ডে 

সহকারে গৃহাজনের চতুর্দিক বিক্ষিগড ফেনরাশির »বারা চিব্র-বিচিত্র 

হইতেছে ॥ ৩ ॥ 

(পার্থ দৃষ্টি করিয়া! ঈষং হাসিতে হাসিতে ) স্থখদায়ক অন্ধ- 
কারপুঞ্জের বিস্তারের অবপান ঘটায় অত্যন্ত হুঃখিতা পালী-নাম্ী এই 
গোগী অরস্ত-ব্ণোীভারে আবৃত-মস্তক লীলাভঙ্গি-সহকারে 'অবনমি নু 

করত দিকে দিকে ঈষৎ স্পন্দন-সহকারে নয়নযুগল অল্প ক্ষেপণ-পুরঃসর 
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উত্তংসং হ্যস্য করণে মকর-পরিচিতং পত্রভঙ্গং বহল্তী 

গণ্ডে চক্রাঙ্কপাণি-প্রণিহিতময়তে শ্যামলা গোকুলায় ॥ ৪ ॥ 

( পুনরন্যতঃ সমীক্ষা সখেদম্ )-- 

আশিথিলকবরীকা! রাগি নিম্বাধবস্রী- 

রুপরি-লুলিতলীলা পত্রবল্লীবিলাসা । 

অনুদিতমুখকান্তিঃ সম্প পদ্মা প্রপেদে 

স্ফুটমিয়মলসাঙ্গী বিপ্রলন্ধা ব্ভুব ॥ ৫ ॥ 
শট সাপ শশী ০০ ৯০৮ শি শি শীট শা শী সস আক আগ জা | পা 7 পি শিট নটি সা শা পি লাজ, ও শী শশা শিপ শরাশীাীশীপাশিশি 

পত্রভঙ্গং বহন্তী গোকুলায় অয়তে গচ্ছতীতানয়ঃ। শ্রীক্কষঃশ্য বক্ষসি 

দক্ষিণাবর্ত-রোমাবলিঃ ॥ ও ॥ 

বিপ্রলপ্ধাং বর্ণরতি । ইয়ং পদ্মা ঈদ্শী সতী সন্পু প্রপেদে। অতঃ 

স্কুটং বিপ্রলন্ধ। বভৃবেতানয়ঃ | কৃহা সঙ্ষেতস প্রাপ্তে দৈবাজ্জীবিত- 

বল্লভে। ব্যথমানাস্তর! প্রোক্ত! বিপ্রলন্ধা মনীধষিভিঃ ॥ ৫ ॥ 

বদন আবৃত করিয়া চকি তভাবে কুপ্জ হইতে গোষ্ঠে প্রবেশ করিতেছে । 

(অন্থদিকে দেখিয়া আশ্চর্ধ্যান্বিত হইয়া!) এই যে শ্তামলাও গোকুলে 

গমন করিতেছে । একি? এবে শ্রীরুষ্জের নাভিপগ্মের চির-সহচর 

বদন কটিতে পরিধান করিয়াছে । শ্রীকৃষ্ণের বঙ্গস্থিত শ্রীবংনচিন্কের 

ক্রোডস্থ তাভার পরমপ্রিয় রদ্ণীর় হারও এ ধারণ করিয়াছে. 

তাহারই যে মকরাকৃতি কুণ্ডল এ কর্ণে ধারণ করিয়াছে এবং ইহার 

গওদেশে শ্রাকঞ্জের হস্তরচিত পত্রাবলী শোভা পাইতেছে ॥ ৪ ॥ 

(পুশর্বার অন্যার্দকে দেখিয়া! খেদ-সহকারে) এই যে পদ্মা€ 

গৃহে আসিয়াছে হায় ! ইহার কবরী শিথিল হয় নাই, ইহার বিস্বাধর- 

শোভা এখনও রক্তবর্ণ, ইহার উত্তমাঙ্গের পত্রাবলী-রচনা বিন্দুমাত্র লুপ্ত 
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(নেপথ্যে ) 

ফুল্পতারাক্নব বিচকিলে কেলিকুণ্জেহছা ফুল্লা 

সেফালীনাং স্মলতি কুস্থমে হস্ত চল্থাল বালা । 

মীলত্যুচ্চৈঃ কুবলয়বনে মীলিতাক্ষী কিলাসী- 

দ্বাচাং কিম্বা পরমুপহসীর্মা প্রণামচ্ছলেন ॥ ৬ ॥ 

পদ্মা-সুহৃদঃ কৃষ্ণং আহঃ | ফুল্লেতি নবমল্লিকায়াং সেফালিক। 

তু সুবহা ইতামরঃ| স্থল স্থলিতবতী, মীলতি মুদ্রণং 'প্রাপুবতী 
সতী। প্রণামচ্ছলেন ইমাং মোপহসীঃ, মাযোগেইড়ভাবঃ । ক্রোধ নাম 

সন্ধাস্তরমিদম্ । তল্ক্ষণং১_-ক্রোধস্ত মনসো৷ দীপ্তিরপরাধাদিদর্শনাদিতি | 

অত্র পদ্ম! সখীনাং তরয়ে ক্রোধঃ বাচামিতি অর্থাত্বয়৷ সহ অপরং বাচাং 

প্রসঙ্গং কিম্। অধুনা তু ত্য়া সহ বাক্ম্ত কিমপি প্রয়োজনং নান্তীতি 

ভাব ॥ ৬॥ 

হয় নাই, অথচ ইহার মুখকান্তি বিষাদ-পুর্ণ, নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ 

সঙ্কেত করিয়াও প্রিয়ের সাক্ষা২ পায় নাই ॥ ৫॥ 

(নেপথো পদ্মাব সখীর উল্কি )-- 

হে কৃষ্ণ! অগ্য অদূরে যখন মল্লিকাকুম্ত্রমাবলী প্রস্ফুটিত হয়াছিল, 

তথন আমার সখী কেলিকুঞ্জে প্রফুল্লি তা হইয়াছিলেন, কিন্তু শেফালিকা- 

কুম্ুন খন স্থলিত হইয়া পড়িতেছিল, তখন সেই স্থকুমারাঙ্গী ভূমিতলে 

পতিতা হইলেন। তাহার পর প্রভাতে যখন কুমুদাবলী মুদ্রিত 

হইতেছিল, তখন তিনি হতাশভরে চক্ষুদ্বপ্ন নিমীলিত করিয়াছিলেন ; 

অতএব ইহার পরে আর তোমাকে কি বলিবার আছে? তুমি আর 
প্রণামচ্ছলে ইহাকে উপহান করিও না ॥ ৬॥ 
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বৃন্দ । নুনমসৌ পল্মনাভে পল্সাস্থহৃদামুপালভ্তঃ | 
( নেপথ্যে )- 

অহমুল্স খপুঞ্জ-ধন্ধিণ। হৃদি চিন্তানিচয়েন চচ্চিতা । 

ভুবি ভন্ত নিবিশ্য জাগ্রতী কথমপ্যক্ষয়ং ক্গপামিমাম্ & 

বুন্দা। কগমিহ ভগবতী পৌর্ণমাসী পুরস্তাদভি বর্ততে | 
প্রবিশ্য পৌর্শমাসী। ( অহমুল্ম,খপুগ্ডেতি পঠিত্বা ) কথমগ্র- 

তোহসৌ বনদেবী ? তদেনমাসাদয়ামি | 

বৃন্দা। ( প্রণম্য ) ভগবতি, কিমিদানীং তব চিন্তা-নিদানম্। 

পৌর্ণমাসী । বগুসে, সন্দিষ্টাম্মি  নগরান্মন্ত্রিচক্রচূড়ামণিন! 
তেনোদ্ধবেন ॥ ৭ ॥ 

পৌণেতি । উপালস্ত হতি, সনিন্দবাকাঃ | যঃ সনিন্দ উপালস্তঃ, উন্মুখ- 

পুগ্জঃ জলত-কাটপুঞ্জঃ | কথমপি কষ্টেন ॥ ৭ || 

বন্দ । নিশ্চয়ই এ বাক দ্বার! পদ্মার সথীরা কৃষ্ণকে তিরস্কার করিতেছে 

( লেপথ্যে )- 

হায়! আমি জ্বলস্ত অঙ্গারপুঞ্জ-সদৃশ চিন্তাবরাজিতে হৃদয়ে চচ্চিত হইয়: 

ভূমিতলে জাগরণ করিয়া কোনওরূপে এই ব্রাত্রি অতিবাহিত করিলাম | 

বন্দা। কি আশ্চর্য । ভগবতী পৌর্ণমাসী যে সন্পুখে বর্তমান ! 

পোর্ণমাসী । (প্রবেশ করিয়া-__“আমি জলন্ত-অঙ্গারপুঞ্জ সদৃশ” এই বাকা 
পাঠ করিতে করিতে ) কি আশ্চর্য্য! বনদেবী বৃন্দ! সম্মুথে দণ্ডায়- 

মানা, অতএব ইহার নিকটেই যাইতেছি। 

বন্দাঁ। ( প্রণাম করিয়া) ভগবতি ! এখন আপনার চিন্তার কারণ কি? 

পৌর্ণমাপী । বংদে! মথুরানগর হইতে আগত মস্ত্রিচ্ড়ীমণি উদ্ধব 

আমাকে বলিল-__॥ ৭ ॥ 
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স. কিল তোজকুলকালিমা ছুষ্টভূপতিররিষ্ট-কে শিনা- 

বাহুয় সাদরমাদিদেশ। হস্ত সখায়ৌ কুমারীহারিকা পুতনা 
নন্দগোকুলে কেনাপি দিব্য-বালকেন মগ্দিতেতি সর্বতঃ কিং- 

বদন্তী । তেন কুমারস্ত পরমাত্যন্তিকীনাং মমাপদাং নিদানস্য 

সম্পদাং কিল কুমারিকায়াশ্চ তত্রাবস্থিতিরিতি তর্কয়ামি | 

ততশ্চ গোকুলং সংপ্রতি বাং বুন্দাবনমবগাটমিত্যতো 

ভবল্গ্যাং যত্তেন তত্বমবধারণীরমিতি ॥ ৮॥ 
শপ পপ পাশ টাটা স্টপ ০ পপ ৯ পপ জা সী 

স কিলেতি। ভোজকুলকালিমা ভোজকুলাঙ্গারঃ | পরমা- 

ত্ন্তিকীনাং সম্পদাং নিদানশ্তয কুমারিকামা ইতি কুমারিকা 

বিশেষণত্বেহপি নিদানশ্য নপুংনকত্বমজহন্িিগত্বাৎ | বেদাও প্রমাণ- 

মিতিবং, অত্র গোকুলে ইতাতোইনাবরণাদ্ধেতোইঃ । যত্বেন 

সাবধালতয়। ॥ ৮ ॥ 

সেই ভোজকুলকলম্ক ছগ্-ভুপতি কংন অরিঈ 'ও কেশীকে পারে 

আহ্বান করিয়া আদেশ করিয়াছে__হে সখান্গয় ! কুমারী-হরণকারিণী 

পুতনা নন্দ-গোকুলে এক দিবা বালক-কর্তক হত হইয়াছে বলিয়া 

সর্ধ- কিন্বদত্তী রটিয়াছে। এ কারণে সেই কুমারের পরমাতান্তিকী 

সম্পদের নিদান এবং আমার আত্যন্তিক আপদের কারণ-স্বরূপ সেই 

কুমারিকাও দেই গোকুলে বাস করিতেছে বলিয়৷ আমার মনে 

হইতেছে। 

এই কারণে গোকুলকে সম্প্রতি বৃন্দাবন নামে অভিহিত কর! 

হইতেছে ; অতএব তোমাদের ছুই জনের ঘত্বপূর্বক ইহার সমস্ত তত্ব 

নির্ণয় করিতে হইবে ॥ ৮ ॥ 
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বুন্দা। ততস্ততঃ £ 

পৌর্ণমাসী। ততশ্চ রাধামাধবয়োরদ্ুতানুভাবমনুভূয় লব্ধ-সম্ভাব- 
নেন কেশিনা নিবেদিতযাথার্থযঃ পাথিবো রাধানুরোধেন 

গোকুলমবরোদ্ধ ং স্বযমুগ্ধতোহতৃৎ | 

বুন্দা। (সত্রাসম্) ততস্ততঃ ? 

পৌর্ণমাসী । ততশ্চারিষ্টেনানুস্থতা রাধাপাণিবদ্ধপ্রবাদে নিবে- 

দিতে সোহইয়মধুনা শিখিলীকৃতাশঙ্কৎ শঙখচুড়াখ্যমাত্বানঃ 
স্ন্তমং ছষ্ট-যক্ষং কুম'রীমাহং নিযুক্তবান্। 

বুন্দা। স্থানে খল্িয়ং তব চিন্তা, হথ্যমেষা দুষ্টেনাক্রান্তা 

ত্রিলোকীমেন সম্ভাপরে ॥ ৯ ॥ 

পৌর্ণেতি । অন্ুভাবং প্রভাবম্। লন্ধপন্তাবনেন লব্ধ প্রতীতিনা নিবেদিতম্ 

যাথার্থ্য; যট্মৈ সঃ ॥ ৯ ॥ 

বৃন্দা। তাঠার পর? তাহার পর কি হইল? ূ 

পৌর্ঘনাসী। তদনন্তর কেণী কন্ঠুক শ্রীরাধানাধবের অদ্ভুত প্রভাব অনুভূত 

হইয়! প্রতীতি সহকারে উহার যাখার্থ্য রাজার নিকট নিবেদিত হইলে, 

সেই রাজা রাধার অনুরোধে গোকুল অবরোধ করিবার জন্য স্বয়ং 

উদ্যত হইয়ান্ছিলেন। 

বুন্দা। (ভীত হইয়!) তার পর? হার পর? 

পৌর্ণমাসী। অনস্তর অরিষ্লান্ুর যাইয়। শ্রীরাধার বিবাহের প্রবাদ নিবেদন 

করিলে, সেই রাজা এখন সংজ্ঞাশূন্ত হইয়। নিজের সর্বোত্তম স্মৃহ্কৎ 

শঙ্খচুড়নামক দুষ্ট যক্ষকে কুমারীহরণ করিতে নিযুক্ত করিয়াছে । 

বৃন্দা। আপনার এ চিন্তা ঠিকই হইয়াছে, ষদি এই শ্রীরাধা হুষ্ট-দ্বার! 



২য় অঙ্কঃ | ললিতমাধবনাটকম্ ৮১ 

নতঃ__ 

বিদ্যোতন্তে গুণপরিমলৈঃ ষাঃ সমস্তোপরিষ্টী- 

স্তাঃ কস্তান্তিং দধতি ন খলস্পর্শদগ্ধাঃ কুমার্য্যঃ ৷ 

ভূয়ো ভূয়ঃ স্বয়মনুপমাং ক্লান্তিমাসাদয়ন্তা 

মন্দাক্রান্ত! ভবতি জগতঃ ক্রেশদাত্রী হি চিত্রা ॥ ১০ ॥ 

বিদ্োতস্ত ইত্যাদি । হেত্ববধারনাম সন্ধাঙ্গমিদম। তল্লক্ষণং,__নিশ্চয়ে! 

হেতুনাহর্থমতং হেত্ববধারণমিতি । অত্র চিত্রাদর্শনোপবুংছিতত্বেন সর্ব 

গণোত্তম-স্ত্রী-ছঃখরূপেণ হেতুনা সর্ধজনহ্ঃখস্ত নিশ্চয়াৎ হেত্ববধারণম্ । 

মন্দেন ডুষ্ট্নাক্রান্তা, পক্ষে মন্দেন শনৈশ্চরেণাক্রাস্তা | চিৎ চেতনাং 

ত্রায়তে ইতি চিত্র শ্রীরাধা, পক্ষে চিত্রানাম্ী তার! ॥ ১০ ॥ 

আক্রান্ত হন, তবে তিনি স্বর্গ মর্ত্য পাতাল-_এই ত্রিলোকীকেই 

ছুঃখভরে তাপিত করিবেন ॥ ৯ ॥ 

কারণ, ধাহার। গুণপরিমলে সমন্ত দিকৃ আনন্দিত করিয়। 

সর্ধবোপরি শোভা পাইতেছেন, সেই নকল কুমারী যদি খলের স্পর্শ 

দ্বার! দগ্ধ হন, তবে ইহাতে কাহার মনে না কষ্টের উদয় হয়? 

অধিক আর কি বলিবঃ হুষ্ট জন কর্তৃক আক্রান্ত হইলে পুনঃ 

পুনঃ ছুঃখ প্রাপ্ত হইয়! (তাহারা) জগতের বিচিত্র ক্লেশদায়িনী 

হইবেন।, 

( দ্বিতীয়ার্থ-_চিত্রা-নামী তারা মন্দ বা শনির দ্বারা আক্রান্ত 

হইলে, জগতের ক্লেশদাত্রী হইয়! থাকে ; পক্ষান্তরে, চেতনাকে ত্রাণ 

করেন, এই অর্থে চিত্র। শব্দের অর্থ শ্রীরাধা )1 ১০॥ 



৮হ ললিতমাধবনাটকম্ [ ২য় অন্কঃ 

প্রবিশ্ট সংভ্রান্ত৷ কুন্দলতা । ভঅবদ্দি অচ্চরিঅং অচ্চরিঅং। 

পৌর্ণমাসী। কিং তদাশ্চধ্যম্ ? 
কুন্দলতা | দিটুঠো মএ গোঅডণমল্লস্স মন্দিরপেরস্তে 

উজ্ভোদন্তো-কিরণমালী ॥ ১১ ॥ 

বৃন্দা। (সানন্দম) ভগবতি, মা কুরু চিন্তাং যদেষ রাধায়া- 

শ্চিরমারাধনেন মিত্রস্ত বুষভানোঃ সৌহুদেন চঢানুরঞ্জিতো 

ভান্ুরেনাঁং রক্ষিতৃমাসেদিবান্। 

রি শিও লি ৩০১ মত ০০০৩2, ১. পাশপাশি শি শীল 

কুন্দেতি। ভগবতি ! আশ্চর্য্যম্ আশ্র্ধ্যম্ | 

কুন্বেতি। দৃষ্টো৷ ময়! গোবদ্ধলমল্লস্ত মন্দিরপ্রান্তে উদ্ধো তমানকিবণমালা 

্থর্যযঃ ॥ ১১ ॥ 

বুন্দেতি। অকারণে কারণমাহ যদিতি। এষঃ স্ুর্যযঃ, অনুরঞ্জিতঃ 

(ভীতি সহকারে প্রবেশ করিয়া ) 

কুন্দলতা। ভগবতি, বড়ই আশ্ধ্য। বড়ই আশ্পর্ধ্য ! 

পৌর্ণমাদী। কিরূপ আশ্চর্য্য ? 

কুন্দলতা | দেখিলাম, গোবদধীনমল্লের গৃহপ্রান্তে সুর্্যদেব উদিত 

হহয়াছেন ॥ ১৯) 

বন্দা। (আনন্দিত হইয়া) ভগবতি! চিন্তা করিবেন না, যেহেতু 

শ্রীরাধিকার দীর্ঘকালব্যাপী আরাধনায় এবং মিত্র বুষভানুর প্রতি 

সৌহৃগ্চ হেতু অন্ুরক্ত হইয়া সুর্ধ্যদেব গ্রীরাধাকে রক্ষা করিবার 

জন্ত আগমন করিয়াছেন। 



+য় অঙ্ক ] লাঁলতমাধবনাটকম্ ৮৩ 

পৌর্ণমাসী । নায়ং ভানুঃ, কিন্তু স এব কংসম্ পক্ষো যক্ষো 
ভবিষ্যৃতি | 

কুন্দলতা। ইক্খণবিক্খোহণেহিং মউহপুঞ্রেহিং ছুল্লকখো এসো 
জকুখোত্তি ণ সংভাবীঅদি ॥ ১২॥ 

পৌর্ণমাসী। সাংক্রামিকমিদং মযুখচক্রং ন তু নৈসর্গিকম্। 
কুন্দলতা । কুদো তং সংকন্তং ? 

পৌর্ণমাসী। চূড়ামণিতঃ। 
বন্দ । কুতন্তন্মহারত্বমবাগ্ডম্? ॥ ১৩ ॥ 

অনুরক্তঃ | এলাং রাধাম্। 

বুন্দেতি । ঈক্ষণবিক্ষোভণৈঃ ময়ুখপুজৈঃ ছুলক্ষ্য এষে যক্ষ ইতি ন 
সম্তাব্যতে ॥ ১২ ॥ 

পৌর্ণেতি। সাংক্রামিকং সাংসগিকম্। সংক্রনঃ প্রতিবিশ্বঃঃ তত্র ভবং 

সাংক্রামিকম্ । 

কুন্দেতি। কুতম্তৎ সংক্রাস্তম্? ॥ ১৩ ॥ 

পৌর্ণমাসী । ইনি ভানু নহেন, পরন্ত ইনি কংসপক্ষীয় যক্ষই হইবেন । 

কুন্দলতা। চন্ষু'র বিক্ষোভকারী কিরণমালায় দুনিরীক্ষ্য, এই হেতু ইহার 
যক্ষ হওয়া সম্ভব নহে ॥১২॥ 

পৌর্ণমাসী। এ কিরণমণ্ণ সংসর্থজাত, পরন্ত স্বাভাবিক নহে। 

কুন্দলতা। কোথ| হইতে উহ] সংক্রান্ত হইল ? 

পৌর্ণমাসী। চূড়ামণি হইতে । 
বৃন্দা। কোথা হইতে প্র মহারত্ব প্রাপ্ত হইল ?॥ ১৩॥ 



১৮৪ ললিতমাধবনাট কম্ [২য় অঙ্কঃ 

পৌর্ণমাসী। কুবেরস্য  মহাকোষমগুলরক্ষিণামধ্যক্ষেণামুনা 

তদাধারপ্রাণধারকমপনীতম্। 

বৃন্দা। আরো, চগুরশ্মেবন্ভা বাসরে তশ্ত মগুপমবশ্টাং গমি- 

ষ্যুতি রাধিকা, ততত্তবয়া নিষিধ্যতাম । 

কুন্দলত৷ | বুন্দে, সা মন্দিরাদে! চিরং তথ চলিদখি । 

পৌর্ণমাসী। কুন্দলতে, ততস়্া তৃর্ণমুপায়েনাস্তাঃ সন্সিধৌ নিষীয়- 
তামঘভেদী বয়মপি সঙ্কর্ষণং সন্নিকর্ষযিতুং প্রযাম। 

( ইতি বুন্দয়া সহ নিক্দ্ৰান্তা )॥ ১৪ ॥ বিফম্তকঃ। 

পৌর্ণেতি। অমুনা শঙ্খচুড়েন তং রত্বং আধারস্ত ধারণকর্ত,ঃ প্রাণধারকং 

প্রাণপোষকং অপনীতং মুষিতম্। 

বৃন্দেতি । চগ্রশ্মে সুর্যযস্ত | 

কুন্দেতি। বন্দে! সা মন্দিরাত চিরং তত্র চলিতান্তি। 
পৌর্ণেতি। অঘভেদী হীকৃষ্ণ: ১0১৪ বিষস্তকো ভবেড়তভা বিবস্তংশস্থচকঃ | 

 পৌর্ণমানী। কুবেরের মহাকোষমণ্ডলের রক্ষিগণের অধ্যক্ষ হওয়ায় এ 

শঙ্খচুভ রত্বাধারস্বরূপ এ প্রাণধারক মণি গ্রহণ করিয়াছে । 

বৃন্দা। আর্ষ্যে, অগ্য রবিবারে শ্রীরাধিকা অবশ্তই সুর্যোর মণ্ডপে (পুজা 

করিবার জন্য ) গমন করিবেন; অতএব আপনি তাহা নিষেধ করুন 

কুন্দলতা । বুন্দে! বহুক্ষণ পূর্বেই তিনি মন্দির হইতে তথায় গমন 
করিয়াছেন । 

পৌর্ণনাসী । কুন্দলতে, তাহা! হইলে শীপ্রই কোনও উপায়ে শ্রীকুষ্ণকে 

শ্রীরাধিকার নিকট লইয়া যাও, আমরাও বলদেবকে নিকটে লইব!'র 

জন্য যাইতেছি। 

( ইহ বলিয়। বৃন্দার সহিত বহিরগ্গীত হইলেন ) ॥ ১৪ ॥ বিষ্ম্তক ' 



২য় অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ৮৫ 

কুন্দলতা ] ( পরিক্রম্য ) জড়িলা ললিদা বিসাহাহিং বেটিজ্জন্তী 

এস আজচ্ছদি রাহী । 

(ততঃ প্রবিশতি যথানিদ্দিষ্টা রাধা )-_ 

বাধা। (স্বগতম্) হিঅঅ মা উত্তম্ম এ দুগ্ঘটং দে পিঅ- 

. পেক্খণং ॥ ১৫ ॥ 

কুন্দলতা । রাহি মঙ্গলে সঙ্গবে চ্চেঅ সঙ্গদা আসি। 

কুন্দেতি | জটিলা-ললি তা-বিশাখাভিঃ বেষ্ট্যমানা এষ! আগচ্ছতি | 

রাধেতি। হৃদয়, মা উত্তপন্থ উৎকঠয়া। মা ক্ষীণীভব, অত্র ছুর্ঘটং তে প্রিয়- 

€প্রক্ষণম্ ॥ ১৫ ॥ 

কুন্দেতি। রাধে । মঙ্গলে সঙ্গবে এব সঙ্গতাপি। সঙ্গবঃ কালঃ প্রাতঃ- 

কালানস্তরং ষটঘটিকাত্ম কঃ। 

কুন্দলতা । ( বেড়াইতে বেড়াইতে ) এই যে শ্রীরাধিক। জটিল 

লালতা ও বিশাখাদির দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া এই দিকেই 

আদিতেছেন। 

(অনন্তর পূর্বনির্দিষট। শ্রীরাধার প্রবেশ ) 

রাধা । (স্বগত) হৃদয়, তুমি আর উতৎকণ্ঠায় তাপিত হইও না, এ স্থানে 

তোমায় প্রিয়দর্শন নিতান্তই দর্থট ॥ ১৫ ॥ 

কুন্দলতা । রাধে, মঙ্গলময় সময়েই তুমি আসিয়াছ। 



৮১ ললি-তমাধবলাটকম্ | ২য় অঙ্ক; 

জটিলা। (সরোষম্) চবলে, রাহি রাহি স্তি মা ফুড়ং ভণাভি, 

স্থণিম কহ্ছো আমমিস্দি । 

ললিতা । ( সম্মিতম্) সাহু ভণাদি অজ্জ1। 

জটিলা | ললিদে, সুরমণ্ডবং লেবিদুং অগ্গদো জামি। 

(ইতি পরিক্রামতি ) ॥ ১৬ ॥ 

রাধা । কুন্দলদে, অবিণাম জাণামি, সো অন্ধ দিসীণং দুল্পহ- 

ংসণে! তুহ্ধ দেঅরো৷ কহিং শিবসেদি কহিং ৰা কিলদিত্তি। 

জটিলেতি। চপলে, রাধে রাধে ! ইতি ম৷ স্ফুটং ভণ, শ্রত্বা। কলষঃ আগমি- 

ব্যতি। 

ললিতেতি। সাধু ভণতি আর্া । 

জটিলেতি। ললিতে ! কৃর্্যমণ্ডপং লেপিতুং অগ্রতো! যামি ॥ ১৬ ॥ 

রাধেতি। কুন্দলতে! অপি নাম জানাসি, রুষ্ণঃ অশ্মদ্দশীলাং ছুল”ভদর্শনঃ 

তব দেবরঃ, কন্মিন নিবসতি কম্মিন্ বা ক্রীভৃতি। 

জটিলা। (সক্রোধে) চপলে, রাধে! রাধে! একথা স্পষ্ট করিঘ! 

বলিও না, উহ! শুনিতে পাইলে কৃষ্ণ আসিয়। পড়িবে । 

ললিতা । (মৃদ্ধ ভাম্ত করিঘ্না ) আর্ধ্যা ঠিক কথাই বলিয়াছেন 

জটিলা। ললিতে ! নুর্যামণ্ডপ লেপন করিবার জন্য আমি পূর্বেই 
বাইতেছি। (ইহা! বলিয়! প্রস্থান) ॥ ১৬ ॥ 

রাধা। কুন্দলতে! আমাদের দুল্ল'ভদর্শন তোমার দেবর এখন কোথায় 

অবস্থান করিতেছেন ব। কোণায় ক্রীড়। করিতেছেন, তাহা কি তুমি 

অবগত আছ? 
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কুন্দলতা ।* অই লোলুহে রক্তিন্দিণং জ্জেবব তিণা সমং রমসি, 

তহবি এববং উক্৯সি ॥ ১৭ ॥ 
রাধা । হল! অলং ইমিণ৷ উবহাসেণ ধপ্লাও কৃখু তুন্ষে জাহিং 

অণিআরিদং অচ্ছিপুরাইং ভরিঅ উপ উণ সো অচ্চরিও 

অমিঅপুরো! পীঅদি। অকিদপুগ্রলেসাণং উণ অল্ধাণং স্ৃণিদ্বং 

পি স্ুৃহুল্লহো এসো । 

কুন্দলতা । রাহে, এসো জ্জেবব অমিঅসাশরে ণিমগ গাণং 

তিহাবহে। বববহারো ॥ ১৮ ॥ 

ক্ন্দেতি। অস্থি লোলুপে ৃ রাজিন্িবমেব ত্রেন সমং রমসে, তথাপি এবং 

উৎকণ্ঠসে ॥ ১৭ ॥ 

রাধেতি। সখি! অলং অনেন উপহাসেন, ধন্তাঃ খলু যুয্পং যাভিঃ অনি- 

বারিতং অক্ষিপুটানি ভূত্বা পুনঃ পুনঃ স আশ্চর্য্যামৃতপুপে৷ পীয়তে, 

অকৃতপুণ্যলেশানাং পুনঃ অস্মাকং শ্রোতুমপি ছুলভঃ এষঃ | 

কুন্দেতি। ব্রাধে! এষ এব অমৃতদাগরে নিমগ্লানাং তৃষ্ণাবহে। ব্যবহার: ॥১৮॥ 

কুন্দলতা। অয়িলো লোলুপে ! | তুমি রাত্রিদিন তাহার সহিত ক্রীড়া করিয়! 

থাক, তথাপি তুমি এইবধগ উৎকষ্ঠিত। হহতেছ ? ॥ ১৭ ॥ 

রাধা । সখি! আর এরূপ উপহাসে লাভ কি? তোনরাই ধন্ত, যেহেতু 

তোমরা পুনঃ পুনঃ অবাধিতরূপে অক্ষিপুট ভরিয়। সেই আশ্চর্য্যামৃত- 

পুর পান করিতেছ। কিন্তু আমার্দের পুণ্যের লেশমাত্রও নাই, অতএব 

তিনি আমাদের পক্ষে শ্রবণেরও স্ুদুল্লভি। (অর্থাৎ তাহার কথ! 

শ্রবণ করাও আমাদের পক্ষে ছুলভি )। 

কুন্দলত। | রাধে! অধৃতপাগরে নিমগ্ন ব্যক্তিদিগের ব্যবহার এইরূপ 

তৃষ্ণাবহই বটে ! ॥ ১৮ ॥ 
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রাধা । অই পরদুক্খাণহিগ্রে এক্ং সচ্চং ভণাহি, অধিণাম সো 

কৃখু ধরো মুুত্তো ঘড়িস্সদি, জহি দিবিণেবি তস্স ক্খণ 

দংসণলাতসংভাবণা মে স্থবলহা হুবিস্সদি। অধবা কিং 

হুল্লহে অথে লালসাএ। কুন্দলদে, পসীদ পসীদ অনুকল্পেহি 

অনু ম্পেহি অজ্জ সা ক্খু সামলা কৌমুদী জেণ পীদা, তং 

জ্জেবব পুণ্নবস্তং অগ্লীণো বামলোঅণঞ্চলং এখ খিপ্ো মন্দ- 

ভাইণিজণে কখণং অপ্পেহি ॥ ১৯ ॥ 

রাধেতি। আয় পরছঃথানভিজ্ঞে! একং সত্যং ভণ, অপি নাম স খলু 

ধন্তো মুহুর্তো ঘটিষ্যতি, যন্মিন্ স্বপ্লেহপি তস্ত ক্ষণদর্শণনলাভসস্তাবন। মে 

নুলভ৷ ভবিষ্যতি । অথবা কিং ছুলভে অর্থে লালসয়া। কুন্দলতে! 

প্রসীদ প্রসীদ, অন্ুকম্পয় অনুকম্পয়, অদ্য সা খলু শ্তামল। কৌমুদী যেন 
পীতা, তমেব পুণ্যবস্তং আত্মনো৷ বামলোচনাঞ্চলং এতন্মিন্ খিন্নে মন্দ- 
ভাগিনীজনে ক্ষণং অর্পয় ' ধী নাম সন্ধ্স্তরমিদম্। তল্লক্ষণং,_দৃষ্টাথ- 

সিদ্ধিপর্যন্ত। চিন্তা ধীরিতি কথ্যতে হতি। যথা--কুন্দলতে ! প্রসীদ 

প্রসীদ ইত্যারভ্য আণেহি একং বিঅকৃখণং বন্গণমিত্যেতৎপর্য্স্তং 

বাক্যার্থমুদাহরণম্। 'আন্র রাধিকায়৷ উৎকগাদর্শনাৎ জর্টিলাসমক্ষমেব 

বিপ্রবেশেন কষ্প্রবেশে চিস্তনং কুন্দলতায়া ধীঃ ॥ ১৯ ॥ 

রাধা। অয়ি পরছুঃখানভিজ্ঞে! একটি সত্য কথা বল দেখি, যে মুহূর্তে 

আমার পক্ষে তাহার ক্ষণকাল দর্শনলাভ স্বপ্রেও সুলভ হইবে) নেই খন্ত 

মুহূর্ত কি উপস্থিত হইবে? অথব৷ ছুল্রভ বিষয়ে লালপাতেই বা লাভ 

কি? কুন্্লতে ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, দয়! কর, দয়! কর, অন্য 

যন্থার! সেই শ্তামলা কৌমুপী পান করিয়াছ, সেই পুণাময় বামলোচনের 

প্রাস্তভাগ এই মন্দভাগ্য খিন্ন জনের প্রতি ক্ষণকাল অর্পণ কর ॥ ১৯ ॥ 
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কুন্দলতা ।* (€সাভ্যসুয়মিবালোক্য ) অলং পরপুরিসে গিজ্ঝ- 

স্তীহিং তুক্ষেহিং সহ বাঁআএবি সম্মীলণেণ। (ইতি ধাবস্তী 
জটিলামুপেত্য ) অজ্জে, কধং পঢ়মং বন্ধণং ৭ মগগেসি জে 

কৃথু সুরং পুআবইস্সদি | 
টিলা । বচ্ছে, সচ্চং কহেসি, তা পসীদ আণেহি একং বিঅক্খণং 

বন্মণং | 

কুন্দলতা। জধা ভণাদ্দি অজ্জ্বা ( ইতি নিজ্ান্ত! ) ॥ ২০ ॥ 

কুন্দেতি। অলং পরপুকরুষে গৃত্নস্তীভিঃ যুম্সাভিঃ সঙ বাচাপি সম্মিলনেন। 

(ইতি ধাবস্তী জটিলাং গত্বা) আর্যে! কথং প্রথমং ব্রাঙ্গণং ন 

মগয়সে যঃ খলু সূ্য্যং পৃজয়িষ্যতি। 

জটিলেতি। বংসে! সত্যং কথয়সি, তন্মাৎ প্রসীদ, আনয় একং বিচক্ষণং 

ব্রাহ্মণম্ | 

কুন্দেতি। যথ। ভণতি আধ্যা ! ॥ ২০ ॥ 

কুন্দালতা। (যেন অন্য়া সহকারে অবলোকন করিয়া) তোমাদের মত 

পরপুরুষাভিলাধিণীর সহিত বাক্য দ্বারাও আলাপের প্রয়োজন নাই । 

(এই বলিয়া জটিলার নিক্ট দৌড়াইয়! গিয়া ) আধ্যে | যিনি স্ুর্যয- 

পুজা! করাইবেন, প্রথমে এমন একজন ব্রাহ্মণের সপ্ধান করেন নাই 

কেন? 

জটল1। বংসে! সত্যই কহিয়াছঃ অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়। 

এক জন বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ আনয়ন কর। 

কুন্দলতা। আধ্যার যে আজ্ঞা, তাহাই করিব। ( এই বলিয়া 

প্রস্থান ) ॥ ২০ ॥ 
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ললিতা । হল] রাহি পেকৃখ, লেবিদং অজ্জাএ মণ্ডবং, চ্চা বন্দোহ 

তঅবস্তং সূরং । 

রাধা । (সূর্যাং প্রণমা ) দেঅ দেক্খাবেহি অহিট্ঠং ॥ ২১ ॥ 
(ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গল-কুন্দলতাভ্যাং অন্ুগম্যমানো 

বিপ্রবেশং কৃষঃ | ) 

কৃষ্ণঃ। (পুরো! রাধাং পশ্যন্নপবাধ্য ) 

বিহারস্থরদীঘিকা মম মনঃ করীন্দরস্ত যা 

বিলোচন-চকোরযোঃ শরদমন্দ-চন্দ্রপ্রভা । 

ললিতেতি। সখি রাধে! পশ্ঠ, লেপিতং আর্ধযয়া মণ্ডপং, তম্মাৎ বন্দয় 

ভগবন্তং সূর্য্যম্। 

রাধেতি। সুধ্যং প্রণমা, দেব, দর্শয় অভাষ্টম্ ॥ ২১ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । বিহার-স্থরদীধিকেত্যাদি। গুণকীর্তভননাম নাটকতৃষণমিদম্ । 

তল্লক্ষণং,__লোকে গুণাতিরিক্তানাং বহুনা যত্র নামভিঃ। একঃ 

সংশব্দাতে তত্ত, বিজ্ঞেয়ং গুণকীর্ভনমিতি। অত্র স্থুরদীধিকাদিশন্ৈ 

ললিতা । সখি রাধে! দেখ আর্ধা মণ্ডপ লেপন করিয়াছেন, হবে 

ভগবান্ সুর্যাদেবকে বন্দণা কর ॥ 

রাধা । (স্ুর্য্যকে প্রণাম করিনা) দেব! অভীষ্ট দর্শন করাও ॥ ২১ ॥ 

( অনন্তর মধুমঙ্গল ও কুন্দলত। কর্তৃক অন্ুগমামান 

বিপ্রবেশধারী কৃষ্ণের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ । (সন্ধে শ্রীরাধাকে দেখিয়া হজ্জাবরণ-পুর্ববক ) 

বিনি আমার মনোরূপ করীন্দ্রের বিহারের ন্বর্গগঙ্গ।, ধিনি আমার 

লোচনরূপ চকোরঘয়ের শারদীয়া বিমল জ্যোৎঙ্সা, যিনি আমার 
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উল্লোম্বরতটম্ত চাভবণচারু-তারাবলী 

ময়োননত-মনোরখৈরিয়মলন্তি সা রাধিক ॥ ২২ ॥ 

বাধা ( দুরতঃ কৃষ্ণমীষদালোক্য জনান্তিকং সংস্কৃতেন 1) 
সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোহয়ং যুবা মুদিরভ্াতি- 

ব্রজ-ভুবি কুতঃ প্রাণ্ডো মাগ্ান্মতঙ্গজবিভ্রমঃ 
অহহ চটুলৈরতসর্পন্তিূ গঞ্চল-তক্ষরৈ- 

মম ধৃতিধনং চেতঃ কোষাছিলুছয়তীত যঃ 

রাধা সংশবনং গুণকীর্তনম্। স্ুরদীধিক1 মন্দাকিনীং, ভেদতাক্ 

পরম্পরিত! রূপকা লঙ্কারোইয়ম্। আলানাং জয় কুঞ্জরস্তেত্যার্দিবৎ, 

স্থুরদীবিকা। গঙ্গা ॥ ২২ ॥ 
রাধেতি। সহচরীত্যাদি। বিধাননাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম। ততল্লক্ষণং, _লুখ- 

হঃখকরং বত্ত, তদ্বিধানং বুধ বিছুরিতি। অব্র রাধায়াঃ কৃষ্ণবুদ্ধা। 
বিপ্রবুদ্ধ্াা বাঁ সুখ-ছুঃখকথনাদ্বিধানম। সহচরি! হরিরেষেতি রাধ।- 

বাকাসমাপ্তিপর্ধান্তম্। নাগ্যন্ যো মতঙ্গজন্তদ্দ্দিভ্রমো বিলাসো যন্ত সঃ । 

বক্ষোরূপ মআাকাশতটের অলঙ্কার মনোহর তারাবলী বা তন্নামক হার, 

সেই এই রাধিকাকে আমি উন্নত ননোরথের দ্বার। প্র/প্ত হইলাম ॥২২॥ 

ব্রাধা। (দুর হইতে শ্রীরুষ্ণকে ঈষ২ং অবলোকন করিয়! জনাস্তিকে ) 
হে সখি! মদমত্ত তস্তীর স্তায় বিলাশশালী নির্ভীক জলদকান্তি 

এই ফুবা কে? কোথা হইতে ইহার ব্রজভূমিতে আগমন হইল? 

হায়! হায়! ইনিযে ইহার চঞ্চল আপাঙ্গবীক্ষণরূপ তন্করের দ্বারা 

আমার চিত্তরূপ কোষাগার হইতে ধৈর্য্যরূপ ধনকে নুগ্ঠন করিতেছেন । 
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( পুনরবেক্ষ্য | )-_ 

হদ্দী হদ্দী পমাদো পমাদে। ললিদে পেকখ পেক্খ, গং ব্রক্গ- 

চারিণং দট্ঠণ, বিকৃখুহিদং মে হদহিঅঅং, তা ইমস্স মহা- 

পাবস্প অগগিপপবেসেো জ্্বেবব পরামচিত্তং ॥ ২৩ ॥ 

ললিতা । হলা সচ্চং কধেসি, তা পুণং সবপ্নতুণং ভামেদি । 

রাধা । ( পুননিভাল্য সংস্কতেন |) 

সহচরি হরিরেষ ব্রন্মবেশং প্রপন্নঃ 

কিময়মিতরথা মে বিদ্রবত্যন্তরাত্মা । 

হ! ধিক হা ধিক! প্রমাদঃ প্রমাদঃ! ললিতে। পশ্ঠ পশ্ঠ, এলং 

বহ্ষচাররিণং দৃষ্ট। বিক্ষুং মে হতহৃদয়ং তম্মাৎ অস্ত মহাপাপন্ত 

অগ্রিপ্রবেশ এব প্রায়শ্চিত্তম্ ॥ ২৩ ॥ 

ললিতেতি । সখি! সতাং কথয়, তন্মাৎ নুনং সবর্ণত্বং ভ্রময়তি কৃঝ্ম্ত 

ব্ণতুল্যমিত্যর্থঃ। 

রাধেতি। অত্র দৃষ্টান্তমাহ, চন্দ্র কাগ্তমণিতা নির্ষ্মিতা । 

( পুনরায় দৃষ্টিপাত করিয়া ) হা ধিক! হাধিকৃ! কি প্রমাদ! 

কি প্রমাদ! ললিতে! দেখ, দেখ, এই ব্রহ্ষচারীকে দর্শন করিয়া 

আমার হতহ্দয় বিক্ষোভিত হইতেছে) অতএব অনলপ্রবেশই এই 

মহাপাপের প্রায়শ্চিত ॥ ২৩ ॥ 

ললিতা । সখি! সত্যই বলিতেছ, অন্ততঃ কৃষ্ণের গাত্রবর্ণের সাদৃশ্রে 

নিশ্চয় সবর্ণত্ব ভ্রম হইতেছে । 

রাধা । (পুনর্ধার দেখিয়1) সহচরি ! ইনি নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণবেশধারী হরি, 
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শশধরমণিবেদী ম্বেদধারাং প্রসূতে 

ন কিল কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদীমন্তরেণ । 

বিশাখা । হলা মন্্রং মন্তেসি মাহবো চ্চেঅ এসো। 

কুন্দলতা । অজ্জে জডিলে, এদং সথাহিগ্রং পেক্খ বন্বাণ- 

জুগগং ॥ ২৪ ॥ 

মধুমঙ্গলঃ | জডিলে, সুরমপুমাবণে বিঅড্ঢোন্ষি, তা উনণেহি 

পঢ়মং খণ্ডলড্ভআইং | 

বিশাখেতি। সখি । মধুরং মন্ত্রয়পি, মাধব এব এবঃ। 

কুন্দেতি। 'আধ্যে ললিতে! এত শান্্রাতিজ্ঞ পণ্ঠ ব্রাহ্মণ 

যুগলম্ ॥ ২৪ ॥ 

নধুমঙ্গলেতি । জটিলে ! সুর্ধ্যপুজাবিধানে বিদগ্ষোহশ্মি, তক্মাৎ উপানয় 

প্রথমখগ্ডলগ্ড কানি । 

নতুবা ইনি আমার অন্তরাত্ম! দ্রবীভূত করিতে পারিতেন ন1। 

চন্দ্রের কিরণ ব্যতীত কখনও কি চন্দ্র কাস্তমণি-রচিত বেদী ঘর্মমধার! 

পরব করিয়! থাকে? 

বিশাখা । সখি! সুন্দর বলিয়াছ, ইনি সত্যই মাধব। 

কুন্দলতা । আধ্যে জটিলে। এই শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণযুগলকে অবলোকন 

করুন ॥ ২৪ ॥ 

মধুমঙ্গল। জটিলে! হূর্ধ্য-পৃজাবিধানে আমি বিচক্ষণ, অতএব আগ্রে 
খণ্ডলড্ড/ক আনয়ন কর। 
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জটিলা। অরে চঞ্চলবন্ষাণা তৃমং কহুস্প সহ অরোসি: তা ইদে। 
অবেহি এসো চ্চেম সোস্সসামলা পইদী ঝড়ুও পুআবইস্সদি 

বছুমং ॥ ২৫ ॥ 

কুষ্ণঃ। হস্ত জরদাভীরি তস্/ রাজপুরে শ্রুয়মাণস্য দু্লীলম্তয 
গেপরাজসুনোরেব কিং বটুকোহয়ং সখা, তদ্যুক্তং অস্য 

নিক্ষাশনম্। 

জটিলা। অজ্জ সিগঘং অগঘাবেহি মিভিরং । 

কুষ্জত। (রাধামপাঙ্গেনালিঙ্গা ) কল্যাণি কিন্নামাসি ? 

জটলেতি। তন্মাৎ ইতো৷ দূরীভব, এষ সৌগান্তামলা-প্রকুতির্টুকঃ, 

পুজয়িষাতি বধূম্ ॥ ২৫ ॥ 

জটিলেতি। আরা! শীঘ্বং অর্থাপয় মিহিরং পূজয় কুর্যযমিত্যর্থঃ। অর্ধ্যঃ 

পূজাবিধো মূলো, ইতি মেদিনী 

জটিল | আরে চঞ্চল বামুন! তুই কৃষ্ণের সহচর, অতএব তুই এখান 

হইতে দূর হ”, এই সৌমা শ্টামলপ্রকৃতি ব্রাহ্ণবালক আমার বধূকে 

পুজা করাহবে ॥ ২৫ | 

কৃষঞ্জ। হায় বৃদ্ধগোপিকে ! রাজপুরে বিখাত ছুষ্টস্বভাব সেই রাজ- 

পুজ্রের কি এই ব্রাহ্মণবালক সখ!? তাহা হইলে এখনই তাহাকে 

বাহির করিয়া দেওয়া উচিত । 

জটিলা। আর্ধ্য । তুমি শীঘ্রই সুর্য্যদেবের পূজা করাও । 

কৃষ্ণ। ( অপাঙ্গ দ্বারা শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া) কলাণি! তোমার 

নামকি? 
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জটিলা। ( কৃষ্স্ত কর্ণে) এববপ্লেদং | 

কৃষ্ণঃ। (সাত্ভৃতমিব) হস্ত সৈব খঙ্দিয়ং পুণ্যবতী, তহি শ্রুতমস্তাঃ 
পাতিব্রত্যম্। 

জটিলা। এক্কাঞএ মম বনুড়িয়াএ জ্জেবব রক্খিদা গোউলস্স 

কিত্তী ॥ ২৬॥ 

কৃষ্ণঃ। পতিব্রতে, তাঅপুটীং গৃহাণ, মন্ত্রমুদাহরামি | 

বাধা। (সোত্কম্পং তথা করোতি ) 

কৃষ্ণঃ। নিভতমবতিপুঞ্জভাজি রাধে 

ত্বদধর-বদ্ধিত চপলে চলাক্ষি। 

চটুলয়-কুটিলাং দৃগস্তভঙগী- 
ময়ি কৃপণে ক্ষণম্মো নমঃ সবিত্রে ॥ 

জটিলেতি। এবং নেদম। 

জটিলেতি। একয়। মম বধূটিকয়। এব রক্ষিত গোকুলস্ত কীত্তিঃ ॥ ২৬ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । অর্থাত্তব কটাক্ষলবায় সবিত্রে নম ইত্যভিপ্রায়ঃ | অথব৷ মন্ুষ্য- 

লীলয়া উত্তমেতৎ অন্যথা সূর্যাস্ত বন্দনীয়ঃ কৃষ্ণ ইতি প্রসিদ্ধের্দোষাপত্তিঃ ৷ 

জটিলা। (কৃষ্ণের কর্ণে)'ও কথ! বলিও না। 

কৃষ্ণ। (যেন আশ্চ্যান্বিত হইয়া) আহা! ইনিই বুঝি সেই পুণাবতী, 

সেই জন্তই ইহার পাতিব্রত্যের কথা শুনিয়াছি। 

জটিলা। আমার বধূই একাকিনী গোকুলের কীর্তি রাখিয়াছে ॥ ২৬ ॥ 
কৃষণ। হে সাধিব, তাম্্কুণ্ড গ্রহণ কর, আমি মন্ত্র পাঠ করাইতেছি। 

রাধা । (উৎকম্পের সহিত নেইরূপ করিলেন )। 

কৃষ্ণ । রাধে! নিভৃতে তোমার বিরহ-ছুঃখরাঁশি ভোগকারী আমার সেই 
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জটিলা। কুন্দলদে, অস্স্থদপুববা কেরিসী রিজ্জা ফড়ুএণ পচি- 

জ্জই ॥ 

মধুমঙ্গলঃ ৷ (সাট্টরহাসম্) বুড.টিএ, আহীরী মুদ্ধিআ৷ তূমং রীরী গীদ 

চ্চেঅ জাণাসি অন্ধবেঅস্স তুমং কাপি। তা স্্ণাহি, কোস্- 

মেনবীএ সাহাএ তইবগগস্ন ললণাস্ত্রহআরী রিজ্জা এসা৷ ॥২৭। 
চক 

জটলেতি। কুনলতে! অশ্রতপূর্ব্বা কা্ৃণী খক্ বটুকেন পঠ্যতে? 
মধুমঙ্গলেতি । বুদ্ধ! আভীরী মুগ্ধা, ত্বং রীরীশবনেব জানাদি, 

অন্মদ্বেদম্ত ত্বং কাপি। তম্মাচ্ছণু, কৌন্থম্ষব্যাঃ শাখায়াস্তৃতীয়বগন্ত 

ধর্মাদিষু তৃতীয়স্ত কামস্ত ললনাশুভকরী খটৈষা। প্রত্যুৎপন্নমতিনাম 
সন্ধাঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণং,তাৎকালিকী চ প্রতিভা প্রত্যুৎপন্নমতি- 

মতেতি। অব্র মধুমঙ্গলন্ত প্রতিভা ॥ ২৭ ॥ 
পপ পদ শি সপ শপ 

£খ তোমার অধর দর্শনে আরও বুদ্ধি পাইয়াছে, অতএব হে 

চঞ্চলাক্ষি! ভে কঠিনহৃদয়ে! আমার প্রতি ক্ষণকালমাত্র কুটিল 

অপাঙ্গভঙ্গী বর্ষণ কর-_স্ূর্ধ্যদেবকে নমস্কার । 

জটিলা | কুন্দলতে ! এহ ব্রাহ্মণ-বালক কি প্রকার অশ্রুতপূর্বব খগ- 
মন্ত্র পাঠ করিল? 

মধুমঙ্গল। (অ্টহান্ত করিয়া!) বৃদ্ধ! তুমি মূর্খ গোকালিনী, তুমি 

কেবল (ধেন্ু তাড়াইবার ) রী রী গীত জান, আমাদের বেদমন্ত্রের 

তুমি কে? অতএব শ্রবণ কর, যাহা পাঠ হইল, ইহা কৌন্ুমেষবী 
শাখার তৃতীয় বর্গের ললনা-_শুভকরী খক্ বা ন্তর। (কুন্ুমেযু-_কন্দর্প 

কৌন্ুমেষবী, কন্দর্প-নহ্বন্ধীয়া, তৃতীয় বর্গ ধর্মার্থকামের মধ্যে 

“কামই” তৃতীয় বর্গ ; ললনাশুভকরী-_স্ত্রীগণের মঙ্গলদায়িনী, এইভাবে 

্রি্টর্থ করিতে হইবে। ) ॥ ২৭ ॥ 
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পর্ববাঃ। (স্মিতং কুর্ববন্তি )। 

জটিলা। ( সলজ্জম্) হোছু সুট্ঠ পুআবেহি পুত্তও গোকোডী- 
সরো হোছু। 

কল । অচ্চি তার্চাধুনা ধন্টে ত্বমর্থাং কুরু ভাবতঃ । 

অন্বরোদ্ভাসিনে গাঁটমুদা রাজীববন্ধবে ॥ ২৮ ॥ 

রাধা । ( সংভ্রমং নাটয়তি | 

কুন্দলতা । (সংস্কাতেন ) 

ভটিলেতি । ভবতু সুষ্ঠু পুজর পুজো! যেন গোকোটাশ্বরো ভবতু। 
কুষ্ণ ইতি । অচ্চ| প্রতিমা! অর্চিত। ত্বয়েতি শেষঃ। অন্বরমাকাশং, পক্ষে 

বন্বং পীতবন্্ং পূর্বস্মিন ভাঁপিতং শীলং যস্তা সঃ। পরেণোড্ভীদিত ইতি ন 

তশ্মৈ। রাজীববন্ধবে সুর্যান্ধ পক্ষে জীববন্ধবে জীবনমিত্রায় মহাস্। 

গাঢ়মুদা অতিহর্ষেণ, পক্ষে গাঢ়ং যথ| স্তান্তথ। উদার! ত্বং ভাবতোহর্থাং 

পুজাবিধিং কুরু ॥ ২৮ 

ফুন্দেতি । কন্তারাশেঃ, পক্ষে কন্তাসমৃহন্ত । মিত্রায় সুর্ধ্যায়। পক্ষে 

সকলে। € মু মুছ হাস্ত করিতে লাগিলেন )। 

জটিলা॥ (সলজ্জত!বে ) হউক, তুমি ভাল করিয়! পুজা করাও-_যাঠাতে 
আমার পুত্র কোটি গাভী লাভ করিতে পারে । 

কক ধন্তে! প্রতিমা-পূজা ত অধুন। কর! হইল, এখন গগন-প্রকাশক 

পদ্মবন্ধ সুর্যের জন্য পরমভক্তি-সহকারে হর্ষবুক্ত ভইয়। অর্ধ্য রচনা কর। 

( পক্ষে-__পীতবস্ত্রধারী জীবন-সখা আমার জন্ত প্রগাট উদারভাবে 

প্রীতিষুক্ত পুজাবিধান কর ) ॥ ২৮ ॥ 

বাধা । (সন্ত্রম দেখাইতে লাগিলেন ) 

কুন্দলতা । (সংস্কৃত ভাষায় ) 

৭ 
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ংপ্ররতি কন্যারাশেরুপভোগং কুর্ববতে পুরস্থায় । 

মিত্রায় চিত্রমধ্যং কুরু স্ৃস্মিত-পুগুরীকেণ ॥ 

রাধা । (দৃগন্তেন হরিং পশ্যতি ) ॥ ২৯॥ 

কৃষ্ঃ। সবিতুঃ সমাপ্তিঃ পুজা বিধিরেষ স্থষ্ঠু কল্যাণি। 
ইম্টং নন্দয় দেবং সরাগস্্রমনোবরাঞ্জলিনা ॥ 

রাধা । ( বন্ধককুম্থমাঞ্জলিং ক্ষিপতি )। 

কৃষ্ণায় মহম্। স্ুুন্মিতং কমলং তেন, পক্ষে সুশ্মিতমেব পুগডবীকং 

তেন ॥ ২৯॥ 

কৃষ্ণ ইতি। সবিতুঃ শু্ধ্যস্ত, ইষ্টং দেবং হূর্ধ্যম্। পক্ষে ইষ্ট স্বান্ুকুল্য বিষয়ং 
দেবং ক্রীড়াপরং মাম্। সরাগাঃ স্ুমনোবরাঃ পুষ্পশরেষ্টান্তেষা- 

মঞ্জলিনা। পক্ষে সাম্থ্রাগঃ সুষ্ঠ মনসো বরাপ্রলিন| । 

সংপ্রতি__কন্তারাশি ভোগকারী পুরোবর্তী হুর্যাদেবকে প্রস্ফুটিত 
পল্মপুস্পের দ্বারা বিচিত্র অর্থ্য প্রদান কর। (অপর পক্ষে-__কন্তা- 

সমূহের ভোগকারী সন্মুথস্থ সথাকে হাম্তরূপ কমল দ্বারা মনোহর 
অর্ঘ্য প্রদান কর ।) 

রাধা । ( নেত্রপ্রান্তের দ্বারা হরিকে দেখিতে লাগিলেন) ॥ ২৯ ॥ 

কৃষ্ণখ। কল্যাণি! কুর্য্যদেখের পুজাবিধি সুন্দরর্ূপেই শেষ হইল, 
এখন তুমি উৎকৃষ্ট সরাগ রক্ত পুম্পের অঞ্জলি দ্বারা ইষ্টদেবের আনন্ব- 

বিধান কর। 

(শ্রিষ্টার্ঘ-_ইষ্টদেব--অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণ ; সরাগ- _অন্ুরাগের সহিত )। 

রাধা । (বাধূলী পুশ্পের অঞ্জলি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন )। 
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মধুমঙ্গলঃ |” জটিলে, মিট্ঠং পৰ্প্নং দক্ধিণ দিজ্জউ মঙ্ষে 

অচ্ছিদ্ধং বাহরেল্জ ॥ ৩০ ॥ 

কৃষ্ণঃ। পাত্রে সমিতবাচাট বটো ! তিষ্ঠ গোকুলবাসিনাং মৈত্রী- 

লাভ এব মে দক্ষিণা । 

জটিলা। (সহর্ষম্) তো বড়রা, মম ঘরং সমাঅচ্ছ তথ্থ ইট্ঠ- 

ভোঅণং ভূগ্তাবিঅ মণিমুদ্দিআ মএ দাদবব! । 

মধুমঙগলঃ । ( সহর্ষম্) অজ্জে স্থদবন্ধরা হোহি জং ইটঠভো অণং 

বন্ষণাণং দাছুকামাসি । 

মধুমঙ্গলেতি। জটিলে ! মিষ্টং পকারং দক্ষিণা দীয়তাম্। বয়ং অচ্ছিদ্রং 
ব্যাহরামঃ | ৩০ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। পাত্রে সমিতভোজনমাত্রতৎপরঃ পেটুক ইতি নীচোক্তিঃ। 
স পাত্রে সমিতোতপন্নভোজনান্মিলিতো নয়েত্যমরাৎ । 

জটিলেতি । ভো বটুরাজ ! মম গৃহং সমাগচ্ছ, তত্র ইষ্টভোজনং তূর্জিত্ব! 

মণিমুদ্রিকা ময়! দাতব্য । 

মধুমঙ্গলেতি । আর্ষ্যে ! স্ৃতপস্কর1 ভব, সপ্ত-পু্রবতী সপ্তস্থঃ স্থতপস্করেতি 

কোষাৎ। যদ্ ইষ্ট ভোজনং ব্রাহ্মণানাং দাতুৃকামাসি ॥ ৩১ ॥ 

মধুমঙ্গল। জটিলে! স্থিষ্ট পক্কান্ন দক্ষিণা দান কর, আমরা অচ্ছিন্র 
অবধারণ করিতেছি ॥ ৩০ ॥ 

কৃষ্ণ । ওহে পেটুক বাচাল ব্রাহ্গণ-বালক ! থাম, গোকুলবাসিগণের 

মিত্রতালাভই আমার দক্ষিণা । 

জটিলা। (সহর্ষে) ওহে বটুরাজ। আমার গৃহে চল, সেখানে আমি 

অভীষ্ট ভোজ্য ভোজন করাইয়৷ মণিমুদ্রিক1 দান করিব। 

মধুমঙ্গল। (আনন্দ সহকারে) আর্ধো ! যখন ব্রাঙ্গণদিগকে অভীষ্ট 
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কৃষঃ। বৃদ্ধে, তোজয়ামুং বটুকম্ অহং তু পৌর্ণমাসীমাসান্ধ 

গুরোর্গন্ সন্দিষ্টমাবেদয়িষ্যামি ॥ ৩১ ॥ 

কুন্দলতা । কীরিসং তং ॥ 

কৃষ্ণঃ। মাতঃ পুণিমে, যা ভবত্যাঃ প্রেমপাত্রী বৃষভানুপুক্রী তম্তাঃ 

সংশয়োহ্ছ্য মহানিতি কল্পতরুমূলে সা রক্ষোত্বমন্ত্রেণা ভিমন্ত্রা- 

তামিতি । 

কুন্দলতা । ( সব্যগমিবাঁপবার্ধা) অজ্জে, দিটঠিমা গোঅরে। 

এসো! কল্পবুক্খো তা ভুমং গুম ভঅবদীং এণ্ধ পর্থাবেতি 

কুন্দেতি। কীদশং তং। 

কুন্দেতি। কর্ণে লগিত্বাহ। আর্ষো! দিষ্টা। গোচরঃ এষ কল্পবৃক্ষঃ, তশ্মাৎ 

ভোজ্য-দ্রব্য প্রদানে তোমার ইচ্ছা হইয়াছে, তখন তুমি সপ্ত-পুক্রবতী 
হইবে। 

রুষ্ত। বৃদ্ধে! এই ব্রাঙ্গণবানকটিকে ভোজন করাও, আমি এখন 

পৌর্ণমানীর নিকট গমন করিয়। তাহাকে গুরু গর্গদেবের আঁদেশবাণী 
অবগত করাইতেছি ॥ ৩১ ॥ 

কুন্দলতা । সে আদেশ কিরূপ? 

কৃষ্ণ । প্মাতঃ পুণিমে, আপনার প্রেমপাত্রী বুষভান্ুকুমারীর অস্ক মহাবিপদ 

হইবার কথা, অতএব কল্পতর্ুমূলে লইয়! গিয়া তাহাকে রক্ষোত্ব মন্ত্রের 

দ্বার! অভিমন্ত্রিত করুন ।% 

কুন্দলতা। (ব্যথিতের ন্যায় হইয়া কাণের কাছে গিয়া) আধ্যে? 

শৌভাগ্যবশেই কল্পবক্ষ সন্ুখ বস্তা, অত এৰ আপনি যাইয়া ভগবতীকে 
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বড়ুং বি ভূঞ্তাবেহি অন্ধে ণং গগ্গসিক্খং ক্খণং রক্- 

খেক্ষ ॥ ৩২ ॥ 

জটিলা। ( বটুনা সত নিজ্ঞান্ত! )। 

কুন্দলতা। (সম্মিতম্) রাহি দেহি পারিতোসিঅং জং স্ুট্ঠ 

দ্রল্লহং দে অন্তর্িদং মএ ণিববাহিদং ॥ ৩৩ ॥ 

বাধা । ( বক্রমবেক্ষ্য ) কুন্দলদিএ! কিং মে অত্তখিদং ॥ 

ত্বং গত্বা! ভগবতীং অত্র প্রস্থাপয় । বটুমপি ভোজয়, বয়ং এনং গর্ণশিষ্যং 

ক্ষণং রক্ষামঃ ॥ ৩২ ॥ 

কুন্দেতি । বাধে! দেহি পারিতোধষিকং যৎ সুষ্ঠু দ্লভং তে অভ্যথিতং 
নয়া নির্বাহিতম। পরিতোধান্দীয়তে যৎ তছুক্তং পারিতোধিকম। 

শিরোফ! হতি লোকে ভাষা । এবমন্গৈকপা্সৈশ্চ সুশ্রিষ্টরূপক শ্রিয়ঃ। 

শরীরং বস্লংকুর্ধযাৎ যট্ত্রিংশদ্ুষণৈঃ স্ফুটমিতি । নাটকলক্ষণে 

ষট্ত্রিংশৎ ভূষণান্ুযুক্তানি, তন্মধ্যে উদাহরণং নাম লাটকভূষণমিদম্। 
তল্পক্ষণং,__বাক্যং যদ্গুঢ়তুপ্যার্থং তছ্দাহরণমিতি । অত্র জং জুট্ঠে- 

ত্যাদবাক্যং গুঁঢতুল্যার্থত্বাুদাহরণম্ ॥ ৩৩ ॥ 

রাধেতি। কুন্দলতিকে ! কিং মে অভ্যথিতম্ ? 

এখানে পাঠাইয়া৷ দিন, এবং ব্রাহ্মণবালকটিকেও ভোজন করান) আমণ। 

এই গর্গশিষ্যকে কিযৎকাল রাখিব ॥ ৩২ ॥ 

জটিলা। (ক্রাহ্গণবালকের সহিত বহির্গমন করিল)। 

কুন্দলতা । (মুদ্হান্ত করিয়। ) রাধে! যেহেতু তোমার সুছুললভ মনোরথ 

নির্বাহ করিলাম, অতএব পারিতোধষিক দাও ॥ ৩৩॥ 

রাধা । (কুটিল কটাক্ষপাত করিয়া! ) কুন্দলতে ! আমার কি মলোরথ ? 
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কুন্দলতা। অই কীস ভূঅং ভঙ্গুরেসি জং সূরারাহণং ভণামি। 

কৃষক; | কুন্দলতে, দাপয় দক্ষিণাং সাঙ্গো হস্ত্র পঞ্পিনীদয়িতযাগঃ ॥৩৪॥ 

কুন্দলতা। রাহে, রই কম্মাহিপ্নে আআরিও তুএ দক্খিণাঁএ 

অণুরঞ্জীয়ছু। 

বিশাখা । ( স্মিত্বা) কুন্দলদে ! দক্খিণাদাণাহিগ্রাএ তুএ চ্চেঅ 

কুন্দেতি। অয়ি! কম্মাৎ ভ্রথং ভন্গুরয়সি, ষন্মাৎ কুর্য্যারাধনং ভণামি | 
কৃষ্ণ ইতি। কুন্দলতে ! পদ্মিনীদগ্রিতন্ত সূর্যাস্ত যাগঃ পুজা । পক্ষে 

পদ্মিনীনাং দয়িতন্ত প্রিয়স্ত মম পুজা ॥ ৩৪ ॥ 
কুন্দেতি। রাধে! ব্রবিকর্্মাভিজ্ঞ আচার্যাস্ত্য়া কর্র্যা দক্ষিণয়া দক্ষিণা- 

দানেনানুরজ্যতাম্। পক্ষে রৃতিকর্মীঠিজ্ঞ আকারিতঃ, তয় দক্ষিণয়া 

সরলয় ভূত্বা! বমনুরজ্য তামনুরাগবিষয়ঃ [ক্রিরতাম্। 

বিশাখেতি। কুন্দলতে ! দক্ষিণাদানাভিজ্ছয়া তয়ৈব দীয়তাং দক্ষিণ! । 

যয়া বিচিতাত্মনো দেবরঃ পুরোহিত আহতঃ। পক্ষে দক্ষিণানাং 

কুন্দলতা। সখি! ভ্রকুটি কর কেন? আমি ত তোমার হ্য্যারাধনার 

কথাই বলিতোছি। 

কৃষ্ণ । কুন্দলতে ! পদ্মিনীপতির পুজা ত” শেষ হইলঃ এখন দক্ষিণা 
দেওয়াও। (এস্থলে পদ্মিনী নারীর পতি শব্দের দ্বার শ্লিষ্টভাবে 

নিজেকে লক্ষ্য করিতেছেন ) ॥ ৩৪ ॥ 

কুন্দলতা | রাধে! ববিকন্্মাভিজ্ঞ আচার্ধ্যকে তুমি দক্ষিণ! প্রীতি ছারা 

সম্পাদন কর। ( অপরপক্ষে প্রাকৃতভাষায় রবি ও রূৃতির উচ্চারণ 

একই প্রকার-_অতএব রূতিকম্মীভিজ্ঞ আকারিতের প্রতি দক্ষিণ! বা 

অনুকূল হইয়া অন্থরাগের ছার! তুষ্ট কর )। 

বিশাখা । (মৃছ হান্ত করিয়া!) কুন্দলতে ! তুমি দক্ষিণাদানে আভজ্ঞা, 
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দিজ্জউ, দক্খিণা জাএ বিলিউণ অপ পণো দেঅরো পুরো- 

হীদো আহরিদে ॥ ৩৫ ॥ 
ললিতা । বিদাহে, পুণং এসো পুআবিদী এ কুন্দলদা এ দিপ্রাহিট্ঠ 

দকৃখিণো আআরিও । 

কৃষ্ঞঃ। ললিতে, পুজ্যেয়ং প্রজাবতী তদন্ঠাং নাচার্য্য কমাচাধ্যতে ॥৩৬॥ 

যোধিতাং দানেহভিন্য়া তয় হৃত্যৈব দক্ষিণ যোষিন্দীয়তাম্। বয়ন্ত 

বাম! ন ত্বদধীন! ইত্যর্থঃ ৷ যয়৷ ত্য়াত্মনঃ স্বস্ত পুরোহিতঃ শুঙ্গারদানেন 

প্রথমং হিতকারী পুর! রতিহিগ্কত্বে নে হিতো। বা বিচিত্যান্বিষয 

বিজ্ঞায় ব আহতঃ ॥ ৩৫ ॥ 

ললিতেতি। বিশাখে ! নূনমেষ কারিতপুজয়! কুন্দলতয়া দত্তাভীষ্ট-দক্ষিণঃ 

আচার্য্য: । অথব৷ দত্তান্তাভীষ্টা দক্ষিণ! যশ্মৈ স+ঃ। অথবা দত্তাভীষ্ট- 

দক্ষিণঃ সন আকারিতঃ | 

কৃষ্ণ ইতি। ললিতে! প্রজাবতী ভ্রাতৃজার়া পুত্রার্দিমতী বা। পক্ষে 

প্রকৃষ্টজাতৃমতী সত্যতাম! ভামেতিবৎ জাতৃশবেন চোচ্যতে । আচার্ধয- 

কমাচাধ্যত্বম্ ॥ ৩৬ ॥ 

অতএব তুমিই দক্ষিণা দাও। যেহেতু দক্ষিণাযজ্ঞে বিশেষপূপে নিপুণ 

আপনার দেবরকে পুরোহিত করিয়া আনিয়াছ। (এখানেও শ্রিষ্টার্থ 

আছে, অভিপ্রায় এই যে, আমরা বাম! ও প্রতিকূল! লায়িকা, তুমি 

দক্ষিণা বা নায়কের অন্ুকুলা ) ॥ ৩৫ ॥ 

ললিতা । বিশাখে! আকারে বোধ হইতেছে, পুজাকারয়িত্রী কুন্দলত। 

আচাধ্যকে অভীই দক্ষিণ! দিয়াছে । 

কৃষঝ। ললিতে ! এই ভ্রাতজায়। আমার পুজনীয়া-_স্থতরাং আমি ইহার 

আচাধ্যত্ব করি নাই ॥ ৩৬॥ 
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রাধা । হলা ললিদে, সাুপুঅণং ণিববাহিদং তুদ্ষেহিং তজ্জবি কিং 

পরিকৃখীঅদি | 

কৃষ্ণ । স্মরবোধনানুবন্ধী ক্রমবিস্তারিত-কলাবিলাসভরঃ | 

ক্ষণদাপতিরিব দৃষ্টেঃ ক্ষণদায়ী রাধিকাসঙগঃ ॥ ৩৭ ॥ 
(নেপথ্যে | )-- 

ছুলতঃ পুগুরীকাক্ষ বুত্তস্তে বিপ্রকর্ষতঃ | 

কৃষ্ণ) । ( সব্যথমুচ্চৈঃ) ভোঃ কোহয়ং দুল ভঃ। 

ব্লাধেতি। সখি ললিতে! সাধুপূজনং নির্ববাহিতং ুম্মাভিঃ, অগ্তাপি কিং 

প্রতীক্ষ্যতে। 

কৃষ্ণ ইতি। ক্ষণদাপতিশ্চন্দ্রঃ ক্ষণদায়ী উৎসবপ্রদঃ ॥ ৩৭ ॥ 

(নেপথ্যে )_ছুলভ ইত্যাদি | অর্থন্ত তু প্রধানন্ত স্থচকম্। যদা- 

গন্তকভাবেন পতাকাস্থানকং হি তৎ। তত, ছিপ্রকারম্-_তুল্যসংবিধানং 

তুল্যবিশেষণঞ্চ। পুর্ব ত্রিধা, অর্থসম্পত্তভিরূপশিষ্টং শ্রিষ্টোততরং চ। 

তত্র শ্রিষ্টন্ত লক্ষণং, _বচপসাতিশয়ং শ্রিষ্টং কাব্যবন্ধরসাশ্রয়ম। পতাকা- 

স্থানকমিদং দ্বিতীয়ং পরিকীন্তিতম্। অত্র ভব্ষিতো রাধাসঙ্গছুল ভত্স্ত 

বাধা । সথি ললিতে ! তোমর। ত" সুন্দররূপে পুজা শেষ করিয়াছ, তবে 

এখন আর অধিক বিলম্ব করিতেছ কেন? 

কৃষ্ণ ৷ শ্রীরাধিকার ক্রমবিস্তারিত কলাবিলাসের আধিক্য কন্দর্পবোধকে 

স্ব করিতেছে, কিন্ত ইহা সঙ্গে ক্ণদাপতি চন্দ্রের স্তায় আমার 

দৃষ্টির আনন্দবিধান করিতেছে ॥ ৩৭॥ 

(নেপথ্যে )--হে পুগ্ডরীকাক্ষ ! বিয়োগহেতু তোমার পথ ছল্লণ 

হহল। 

কৃষ্ণ । (বাধিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ) অহে ! কে ছুল্ভ হইল? 
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€ পুনর্নেপথ্যে | )-__ 

যত্বাদন্বিষ্যমানোহপি বল্লবৈঃ পশুমণ্ডলঃ ॥ ৩৮ ॥ 
কৃষণঃ। ললিতে পশুনাকলয্য, কল্পত-নিজকল্! যাব্দহমুপ- 

সাঁদেয়ং, তাবত্তত্র রত্বসিংহাসনে প্রিয়াং প্রাপয় । 

(ইতি নিজ্দ্ৰান্তঃ )॥ 

ললিতা । হলা পুরদে পাঅং ধারেহি। 

ধা । ললিদে, পসীদ পসীদ শুট্ঠু সঙ্কাউলন্ষি। 

স্চনাদিদ শ্লিষ্টং নাম পতাকাস্থানকম। বিপ্রকর্ষতো বিয়োগতোহর্থা- 

দ্রাধিকাপঙ্গো! ছুলভো বৃত্তো জাত হত্যর্থস্ত ব্লবৈরধবত্বদন্বিষামাণঃ 

পশুমণ্ডলে। ছুল'ভো বুত্ত ইত্যর্থম্তাপি বোধকত্বাৎ ॥ ৩৮ ॥ 

কষ ইতি। কল্লিতনিজাকল্পঃ কৃত-নিজবেশঃ, উপমীদেরং সমীপমা- 

গচ্ছেয়ম্। 

নলিতেতি ! সথি! পুরতঃ পাদং বিধেহি। 

রাধেতি। ললিতে ! প্রপীদ প্রণীদ, স্থষ্ দি ॥ ৩৯ ॥ 
- পশম সাপ ০ সপ পা শশী শিক শীট তি শপাস্পাশা পাগশীসসপীশ 

( পুনরায় নেপথ্যে )- যত্রনহকারে গোপগণ অন্বেষণ করিলেও পশুর দল 

দুল্লভি হইল ॥ ৩৮ ॥ 

কৃষ্ণ । ললিতে! আমি যতক্ষণ পশুদল সন্ধান পূর্বক সুসজ্জিত হইয়। 

আগমন না করিব, ততক্ষণ তুমি প্রিয়তমাকে রত্বসিংহাননে উপবেশন 

করাও । (ইহ! বলিয়! প্রস্থান করিলেন) 

ললিতা । সখি! অগ্রে পাদনিক্ষেপ কর। 

রাধা। ললিতে ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও) আমি অতিশয় ভীত! হইয়া 

পড়িতেছি। ( এই বলিয়৷ সংস্কৃতি) সথি! সন্ধ্যা প্রায় গত হইল, 

গুরুজনের1 আমার চব্রিত্রের প্রতি আশঙ্কা করিয়া থাকেন, জগজে 
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(ইতি সংস্কতেন | )-- | 

গতপ্রায়ং সায়ং চরিত-পরিশঙ্কী গুরুজনঃ, 

পরীবাদস্তুঙ্গে জগতি সরলাহং কুলবতী । 

বয়স্তান্তে লোলঃ সকল-পশুপালী স্বহৃদসো 

ত্দা নঅং যাচে সখি রহসি সঞ্চারয় ন মাম্ ॥৩৯॥ 

কুন্দলতা । রাহে জাণে অক্খলিদং তুন্ম সদীববতং তা অলং সঅং 

বিক্খাবিদেণ। 

বিশাখা । (নাভ্যসুয়ম্) কুন্দলদে, কা কৃখু অবরা তুমং ৰিঅ 

ংসীএ তিথি সঞঝং আঅড ঢীঅদি ॥ ৪০ ॥ 

কুন্দেতি। রাধে! জানামি অশ্থলিতং তব সতীব্রতং তৎ অলং স্বয়ং 

বিখ্যাপিতেন। 

বিশাখেতি। কুন্দলতে! কা খলু অপর! ত্বমিব বংশিকয়। ত্রিসন্ধ্যং 
আকৃষাতে ॥ ৭০ ॥ 

আমার কলঙ্ক সমধিক (প্রচারিত, অথচ আমি নিতান্ত নরল! কুলবতী, 

তোমার অতিলোভী সখ! সকল গোপকুমারীরই ধল্পভ ; অতএব আমি 

বিনয়পুর্বক কহিতেছি, আমাকে নির্জন স্থানে লইয়া যাইও না। 

( অর্থাৎ তথায় কোনও অত্যহিত ঘটিবার সম্ভাবন! ) ॥ ৩৯ ॥ 

কুন্দলতা । রাধে! তোমার অস্মলিত সতীব্রতের কথ আমি অবগত 

আছি, অতএব তাহ আর স্বয়ং ঘোষণ। করার প্রয়োজন নাই । 

বিশাখ।। (অহ্য়ার সহিত) কুন্দলতে ! তোমার মত এমন আর কে 

আছে ষে, ত্রিসন্ধা। বংশী তাহাকে আকর্ষণ করিবে ? ॥ ৪০ ॥ 



২য় অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাউকম্ ১০৭ 

কুন্দলতা | ' ( সনন্মস্মিতং সংস্কৃতেন ) 

দদামি সদয়ং সদা বিশদবুদ্ধিরাঁশীঃ শতং 
ভবাদৃশি-পতিত্রতা ব্রতমখগ্ডিতং তিষ্টতূ । 

শ্রুতে নিখিলমাধুরী-পরিণতেহপি বেণুধবনৌ 

মনঃ সখি মনাগপি ত্াজতি বো ন ধের্ধ্যং যথা ॥ 

( ইতি সর্ববাঃ কল্পব্রমমন্ুসরন্তি )॥ ৪১ ॥ 

(প্রবিশ্য কৃষ্জঃ | )- 

সাচি-বিলোচন-তরঙ্গিতভঙ্গী 

বাগুড়ামিহ বিতত্য মৃগাক্ষা । 

কুন্দেতি। দদামীত্যাদি। ভেদনাম মুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তত্লক্ষণং,_বীজ- 

স্তোত্তেজনং ভেদে। যদ্বা সংখ্যাতভেদনমিতি। অত্র কুন্দলতয়া 

রাধাপ্রের উত্তেজনাডেদনাচ্চাত্বনস্তাভ্যো ভেদঃ ॥ ৪১ ॥ 

রুষ্ঝ ইতি ' সাচিবক্রমীলোচনন্ত তরঙ্ষিতভঙ্গী কটাক্ষপরম্পর!। দৈব 

বাগুড়। রা বাগুড়া টার্ন অধিক-ম্বরেণ 

৪ ৯ শা শট শি শি প শা শা শিস ্িাতিশাটীটশীতী শশা সপপীশ শিস 

কুন্দলতা । ( পরিহাদপর্ক হাদিতে টানিযে ) খানি প্রাণ লয় উদার 

বুদ্ধিতে তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি যে, তোমার স্তায় বাক্তিতে 

পতিত্রতা-ব্রত অথগ্ডিতরূপে অবস্থান করুক, যাহাতে নিখিল মাধুরীর 

সারভূত বেণুধবনি শ্রবণ কারয়াও তোমাদের মল বেশ বিন্দুমাত্র ধের্য্য- 

চ্যুত লা হয়। 

(অতঃপর সকলে কল্পবৃক্ষের দিকে গমন করিতে লাগিলেন) ॥৪১। 

কৃষ্ণ । (প্রবেশ করিয়া!) অহে।! কুরঙ্গনয়নী শ্রীরাধিক। কুটল নয়নের 
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রাধিকেয়মধিক-স্বরভঙগং 

দ্রাক ববন্ধ মম চিত্তকুরঙ্গম্ ॥ ৪২ ॥ 

রাধা । ( অপবাধ্য ) কুন্দলদে, পেক্খ সোহগ্গং গুঞ্জাবলীএ । 

(ইতি সংস্কতেন | )-_ 

কঠোরাঙ্গী কামং জগতি বিদ্দিতা নীরসতয়া 

নিগুঢান্তশ্ছিদ্রা ত্বমতিমলিনা চাসি বদনে। 

তথাপুযচ্চৈপুঞ্জাবলি বিহরসে বক্ষপি হরে- 
্নানাং দোষং বা ন ভি কমনুরাগঃ স্থগয়তি ॥৪৩।॥ 

ভঙ্গো যম্ত তম | যেন স্বরেণাকষ্টন্তম্মাদধিক-স্বরেণান্ত ভঙ্গঃ প্রসিদ্ধঃ | 

অধিকম্মর রঙ্গমিতি পাঠান্তরম্। মুলপাঠে রূপকং, পাঠাস্তরে 

উপমা ॥ ৪২ ॥ 

ব্রাধেতি। কর্ণে লগিত্বাহ, কুন্দলতে! পন্ত সৌভাগ্যং গুঞ্জাবল্যাঃ। 
অপ্রাণিনীর্ষয়া স্বস্ত মহাভাবাখ্য রতিবিশেষে। ব্যঞ্জিত ইতি 

জেয়ম্ ॥ ৪৩ ॥ 

আশ ৮৮7 এ 

কটাক্ষভঙ্গিরূপ জাল বিস্তার করিয়৷ অধিক স্বরে ভীত আমার চিত্ত- 

কুরঙ্গকে অতি শীঘ্র বন্ধন করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪২ ॥ 

রাধা । (কাণে কাণে) কুন্দলতে, গুঞ্জাবলীর সৌভাগ্য দেখ! 

গুঞ্জাবলি! তুমি জগতে নীরসত৷ হেতু কঠোরাঙ্গী, নিতান্ত গুঢ়- 
ভাবে মধ্যদেশে ছিদ্রযুক্তা এবং মলিনমুখী বলি! বিখাণাতা__-তথাপি তুমি 

গর্বভরে হরির বক্ষে বিরাজ করিতেছ, অহে।! অনুরাগ প্রীতিভাজন 

জনগণের কোন দোষ না আবুত করিয়। রাখে ? ॥ ৪৩ ॥ 
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কুন্দলতা ।* (নীচৈঃ) রাহে, তুহু কটোর-থণমণি বিশিদ্ধ দাএ, 

এদাএ কুদে! এখ খেরিঅং বরাগীএ ॥ 8৪ ॥ 

(নেপথ্যে | )- 

দনুজদ্দমন-বম্ষঃ পুক্করে চারুতারা 

জয়তি জগদপুর্ববা কাপি রাধাভিধান]। 

কুন্দনতেতি। রাধে! তব কঠোব-সুনমণি-বিনিধূতায়াঃ অশ্তাঃ কুতোহ্ত্র 

স্থের্যাং বরাক্যাঃ ॥ ৪৪ ॥ 

( নেপথ্যে ।)-দন্ুজেত্যা্ি | পুঙ্ষরেহস্বরে রাধাভিধান৷ কাপি চারুতাবা! 

স্থন্দরতারকা অনুরাধা জয়তি। কথন্ভৃতা ?-_-জগতি অপূর্ব! আশ্চর্যা | 

পক্ষে পুরে পন্মে। চারুতাং রাতীতি চারুতারা | যন্মাদিয়ং 

অত্রান্ধরে নক্ষত্রমালামশ্থিন্তাদি নক্ষত্রশ্রেণীম। পক্ষে সপ্তুবিংশতি- 

মৌক্তিকৈগ্রথিতাং মালাম্। সৈব নক্ষত্রমালা স্তাৎ সপ্তবিংশতি- 

মৌক্তিকৈরিতামরাৎ। অপহরস্তীতি তিরস্থুর্বন্তী সতী ধায়! কাস্ত্যা 
পুম্পবন্তৌ তিরয়তি তিরস্করোতি চন্ত্র-সূর্য্ো। একয়োক্ত্য 

পুষ্পবন্তৌ দিবাকর-নিশাকরাবিত্যমরাৎ। পক্ষে প্রশস্তপুষ্পবস্তো 

কুন্দনতা। (নিয়স্বরে) রাধে! তোমার কঠোর স্তন-মণির দ্বারা বিশেষ- 

রূপে আক্রান্ত হহয়। এই বরাকী কিরূপে এখানে স্থির হয়৷ 

থাকিবে? ॥ ৪৪ ॥ 

(নেপথ্যে) _-যিনি সপ্তবিংশতি মুক্তাগ্রথিত। হারকেও পরাজিত 

করিয়া শ্বীয় জ্যোতির দ্বার। তমোনাশকারী চন্দ্র ও সুর্ধ্যকে লিরারুত 

করিতেছেন__সেই মলোহারিণী জগতে অপূর্ব শ্রীরাধ! ( বা অন্রাধ! ) 
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যদিয়মপহরন্তী তত্র নক্ষত্রমালা- 

মপি তিরয়তি ধান্া সদৃগুণৌ পুষ্পবন্তো ॥ ৪৫ ॥ 

কুন্দলতা । ( নেপথখ্যাভিমুখমালোক্য ) বুন্দে, দোণং জ্জেবব 

স্তরচন্দাণং তিরোহাণং ভণস্তী, তুমং তারাএ মাহপ.পে 

অণ্হিগ্রামি জং পরাহুদ-স্বরলক্খস্স চন্দাঅলীণাধস্স বি 

উবরি ইমাএ পৌরুষং ফুড়ং লকৃখীঅদি ॥ ৪৬॥ 

মালাবিশেষৌ । সস্তৌ 'গুণাস্তমোনাশ কত্বাদয়ো যয়োন্তৌ। পক্ষে 

সন্তৌ প্রশস্তৌ গুণৌ সুত্রে যয়োন্ডৌ। হ্র্যযস্ত উড়োরুদয়াৎ 

প্রাগেব তিরোদধাতি। চন্ত্রস্ত কৃষ্ণপক্ষে প্রসিদ্ধমেব তিরোধানমিতি 

জ্েয়ম্ ॥ ৪৫ ॥ 

কুন্দেতি। বুন্দে! দ্বয়োঃ সুধ্য-চন্দ্রয়োরেব তিরোধানং ভণন্তী, তং তারায়াঃ 

মাহাজ্মে অনভিষ্ঞাসি যত পরাভূত-সূর্য্যলক্ষস্ত চন্দ্রাবলীনাথস্তাপি 

উপরি অন্তা পুরুষায়িতচরিতং স্ফুটং লক্ষ্যতে। চন্দ্রাবলীনাথত্ত 

প্রসিদ্বম্ত শ্লেষেণ কষ্তস্তোপরীতি ভাবঃ ॥ ৪৬ ॥ 

নামী তারা দন্থুজদমন শ্রীকফ্ণের বক্ষোরূপ গগনে জয়যুক্তা হইয়া বিরাজ 

করুন ॥ ৪৫ ॥ 

কুন্দলতা। (নেপথাভিমুখে অবলোকন করিয়া) বৃন্দ! তুমি 

কু্য-চন্দের উভয়ের তিরোধানের কথা বলিতে, অতএব 

তুমি তারার মাহাত্ম্য জান লা, কারণ, লক্ষ সুর্ধ্য পরাভূতকারী 
চন্দ্রীবলীনাথের উপর ও ইহার পৌরুষ স্পষ্টরপে লক্ষিত 
হইতেছে ॥ ৪৬ ॥ 
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সখ্যৌ। কুডিলে, অলিঅং হসম্তী কিন্তি পিঅসহীং লজ্জাবেসি ? 

কুন্দলতা । ( সংস্কতেন ) 

ত্রপাঁং ত্যজ কুড়ঙ্গকং প্রবিশ সন্ত তে মগলা- 

হ্যনঙ্গ-সমরাঙ্গনে পরমসাংযুগীনা ভব । 

বিবন্বদুদয়ে ভবদ্বিজয় কীর্তি-গাথাবলী 
পুরঃ সখি মুরদ্বিষঃ সহচরীভিরুদগীয়তাম্ ॥ ৪৭ ॥ 

কৃষ্ণঃ। (স্মিতং কৃত্বা )-- 

অন্তস্তর্ষং জগতি তৃষিতৈঃ কামমাচম্যমানঃ 

শৈত্যাধারঃ স্থমধুররসো বিচ্ছিনত্যেব সর্ববঃ। 
্ _ - শা শীাপপশশাশাশিশ পেশা 2 ক ১ নি 

ণলিতা-বিশাখে আহতুঃ। কুটিলে! 'অলীকং হসন্তী কম্মাৎ প্রিয়সখীং 

লজ্জয়সি ? 

কুন্দেতি। ত্রপামিত্যাদি। করণনাম মুখসন্ধ্্মিদম। তল্লক্ষণম্_ প্রস্ত- 
তার্থসমারভ্তং করণং পরিচক্ষত ইতি । অন্র প্রস্তুত-ক্রীড়ারপস্তার্থন্ত 

সমারভ্তকথনাৎ করণম্। কুডূঙ্গকং কুঞ্জং, সাংযুগীনা জেত্রী, সাংযুগীনো 
রূণে সাধুরিতামরাৎ। বিবস্বহুদয়ে প্রাতঃকালে ॥ ৪৭ ॥ 

কষ ইতি। অন্তত্তর্যমিত্যাদি । জগতি শৈত্যাধারো যো মধুররসঃ স 

সখীদ্বয়। কুটিলচরিত্রে ! বৃথা হাস্ত করিয়। কেন প্রিয়সধীকে লজ্জা দ্বিতেছ ? 

কুন্দলতা। (শুদ্ধ ভাষায়) রাধে! লজ্জ! ত্যাগ করিয়া কুঞ্জগৃহে প্রবেশ 

কর, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি অনঙ্গ-সমরে জয়ী হও এবং নুর্য্যোদয় 

হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালে সহচরীগণ তোমার বিজয়ের কীন্তিগাথ 

মুরারির অগ্রে গান করুক ॥ ৪৭ ॥ 
কৃষ্ণ। (ঈষৎ হান্ করিয়া) অহো! জগতে যত শীতলতার আধারস্বরূপ 
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কেয়ং রাধাবদনশশিনঃ কান্তিপীযূষধারা 
ষা ভূযিষ্ঠং প্রথয়তি মুহুঃ পীয়মানাপি তৃষ্তাম্ ॥ ৪৮ ॥ 

রাধা । (€ অপবার্ষা সংস্কতেন |) 

চলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্করতি তাবদন্তর্ভয়ং 

কুলস্থিতিরলঞ্চ মে মনসি তাবছুম্মীলতি । 

চলন্মকরকুণ্ডল-স্ফুরিত-ফুল্রগণ্ডস্থলং 

ন্ যাবদপরোক্ষতামিদমুপৈতি ব্তরানুজম্ ৪১] 

র্ববস্তৃষিতৈ তরাচমামানঃ সন্ কামমন্তনতরষ মিভিনাডার পারিনি 

শশিন: কেয়ং কাগ্তিপীযৃষধারা । য| গীরমানাপি মুুতুয়িষ্ঠাং তৃষ্ণাং 

প্রথয়তীতান্বয়ঃ | বিশেষোক্কিনামালঙ্কারঃ ॥ ৪৮। 

রাধেতি। চলাক্ষাত্যাদি। উদ্ভেদনাম মুখপন্ধাঙ্গ মিদম্। তল্পক্ষণম্,__বীজশ 
তু য উদঘাটঃ স উদ্ভেদ ইতি স্বৃত হতি। অত্র অনুরাগবীজস্ত 

স্বমুখে নৈবোদবাটাছড্েদঃ | যাবদিদং বক্তান্বুজমপরোক্ষতাং নোপৈতি 

তাবদস্ততয়ং স্কুরতীতান্বয়ঃ ॥ ৪৯ ॥ 

. মধুর ও রস বিগ্কমান আছে, ততসকল তৃষিত বাক্তি যদি পান করে, তবে 

তাহাদের আন্তরিক তৃষ্ণা বিনষ্ট হয়ঃ কিন্তু শীরাধার বদনচন্দ্রের 

কান্তিরূপা অমৃতধার! পুনঃ পুনঃ পান করিলেও তাহাতে তৃষ্ণা অতিশয় 

বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে খাকে ॥ ৪৮ ॥ 

রাধা । (কাণে কাণে) তে চঞ্চলাক্ষি কুন্দলতে! আমি যে পধ্যস্ত 

পল্পলোচন শ্রীকষ্ণচের দোছ্ল্যমান মকব্রকুণ্ডল-শোভিত প্রফুল্ল গণ্ডস্থল- 

যুক্ত বদনকমল লোচনগোচর করিতে না পারি, পেই পর্য্যস্তই আমার 

মনে গুরুজনের আহ্তরিক ভয় প্রকাশ পাইয়। থাকে ও কুলমর্ধযাদার 

উদয় হুইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥ 



২য় অঙ্কঃ | ললিতমাধৰনাটকম্ ১১৩ 

কুন্দলতা ।* স্থন্দর ! এখখ রঅণনিংহাসণে রাহিঅং আরোহেছি। 
কৃষ্ণ । (তথা করোতি )। 

ললিতা । হলা তন্ধিস্নদি জণে। তা খঙ্ষেহি সংখচুড়ারবং ॥ ৫০ ॥ 

প্রবিশ্ঠ শঙ্খচুড়ঃ। (লতান্তরে স্থিত্বা) গোঅডডণবনিদলক্ষণ 
কুমরী এসা রমণসীহাসণে রেহই তা ওসরং জাণিও অপ পণো 
কম্মং অনুচিটুঠিস্সং । 

( ইতি স্থিতঃ)। 

কুন্দেতি। সুন্দর! অত্র রত্বসিংহাপনে রাধিকাম্ আরোপয়। 

শপিতেতি । সখি! তকিধ্যতি জনে! তন্মাৎ স্তম্তয় শঙ্খচুড়ারবম্। শঙ্খস্ত 

চূড়াশ্চ ভীতি প্রশিদ্ধা বলয়াস্তাসাং রবন্। পক্ষে তন্নামবক্ষত্ত 
রবম্ ॥ ৫০ ॥ 

শহ্ঘচুড় ইতি । গোবদ্নবণিতলক্ষণা কুমারী এষা রত্বসিংহাসনে রাজতে, 
তৎ অবসরং জ্ঞাত্বা আত্মকন্মানুষ্ঠানং করিষ্যামি। 

কুন্দলতা। | সুন্দর ! এই রত্রসিংহাসনে শ্রীরাধিকাকে আরোহণ করাও । 

রুষ্ণ। (তাহাই করিলেন )। 

ললিতা । সখি! লোকে শুনিয়া! কানাকানি করিবে, অতএব শঙ্খচুড়ার 

অর্থাৎ চুড়ীর রব থামাও ॥ ৫০ ॥ 

( শঙ্খচুড়ের প্রবেশ ) 

শঙ্ধচুড়। (লতীন্তরে থাকিয়া) গোবদ্ধনমল্লের বণিত লক্ষণে বুঝ! 

যাইতেছে যে, এই সেই কুমারী রত্বনিংহাসনে বিরাজিতা। অতএব 

অবসর বুঝিয়া নিজের কর্মের অনুষ্ঠান করিব । 
(এই বলিয়৷ অবস্থান করিল )। 
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কৃষ্ণঃ। পরিয়ে! ক্ষণমলঙ্কি য়তাং মদুরুগারুতুত-পীঠম্ 
রাধা । গোউলজুঅরাঅ ! তুল্ষাদিসাণং পুরিস্ত্ত্তমাণং ণ জুত্তং 

কুলবালিআণং ধম্মবিদ্ধংসণং ॥ ৫১ ॥ 

(নেপথ্যে |) হা ণত্তিণি রাহিএ, চিরং কহিং গদাসি ? 

কৃষ্ণ । কুন্দলতে, কথমিয়ং মুখর বিলপতি ? 

কুন্দলতা । ( বিভম্ত ) মোহন ! জহিং তুন্মাদিসেো৷ ণিউগ্ভণাঅরো! 

লীলাবাঙ্গং তরঙ্গেদি তহিং বুডটিআণং বিলাবস্স কা কৃখু 

ছা ৯. আস ২: ০০ ৯ জত স্পা 

কুচ ইতি। গারুম্মত-পীঠং ই্্নীলমনি-লীঠম্। 
রাধেতি। গোকুলযুববাজ ! যুম্মদ্দশানাং পুকযোত্তমানাং ন যুক্তং কুল- 

বালিকানাং ধর্ম বিধ্বংসনম্ ॥ ৫১ ॥ 

(নেপথ্যে ')-হা নপর্র রাধে! চিরং কুব্র গতাপি? 

কুন্দেতি। মোহন! যন্্িন্ ত্বাদূশো নিকুঞ্জনাগরো। লালাপাঙ্গং তরঙ্গয়তি, 

তন্মিন্ বৃদ্ধানাং বিলাপস্ত কা খলু দরিদ্রতা ? 
পপি সা টি 

কৃষ্ণ । প্রিয়ে, ক্ষণকালের জন্য আমার উরুরূপ ই্দ্রনীলমাণগীঠ অলঙ্কত কর। 

ব্রাধ।। গোকুলযুবরাজ ! ভবাদুশ পুরুষশ্রেষ্টগণের পক্ষে কুলবালাদিগের 

ধর্মধবংস করা উচিত নহে ॥ ৫১ ॥ 

(নেপথ্যে )__হ1 নাতিনা রাধে! বহুক্ষণ যাবৎ তুমি কোথার 

গিয়াছ ? 

কৃষ্ণ । কুন্দলতে ! এ মুখর। বিলাপ কত্রিতেছে কেন? 

কুন্দলতা । (হাহ্য করিয়া) হে মোহন! যেস্থানে তোমার গ্ঠায় নিকুণ্র- 

নাগর লীলাভরে অপাঙ্গতরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, সে স্থানে বৃদ্ধাগণের 

আর বিলাপেব অভাব কোথায়? 
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প্রবিশ্য মুখরা । (পুরো রাধামাধবৌ পশ্যন্তী স্বগতম্) হা হদ 

দেবব ণং হরিঅন্দণং উজবিঅ এসা কপপলদ! কীস: 

তূএ তং এরগুং লস্তিদাঁ। (প্রকাশম্) হ1 বচ্ছে! ইমস্স 

জেবব লম্পটচুড়ামণিণো কীলাকুরঙ্গী সংবুত্তাসি ॥ ৫২ ॥ 

ললিতা । (সালীকম্) অজ্জে, পেক্খ এসো কন্কো মোট্টিমং 

অন্ধ বিড়ম্বণং করেদি । 

নখরেতি। স্বগতং মনসি ব্রবী তীত্ার্থ)। হাহত দৈব! এতং হরিচন্দনং 

ত্যক্ত। এষ! কল্পলতা কম্মাৎ ত্বয়া এরগুং লস্তিতা প্রাপিতা | হা বংসে ! 

ইমস্ত এব লম্পটচুড়ামণেঃ ক্রীড়াকুরগী সংবৃত্তাসি, এরগুমভিমন্থ্যরিত্যর্থঃ। 
কষ্্স্্বশ্তাঃ মেহপাত্রং অত নেহেলেদমুক্তং কৌতুকং প্রকাশয্িতুমাহ 

বসে ॥ ৫২ ॥ 

ললিতেতি। আধ্যে! পণ্ঠ এষঃ কৃষ্ণ; বলাৎ অন্মাকং বিড়ম্বনং করোতি । 

দাক্ষিণানাম নাটকভূষণমিদম । তল্লক্ষণম্-দাক্ষিণ্যন্থক ভবেদ্বাচ। 

পর্চিত্তান্ুবর্তনমিতি ! অত্র ললিতায়। মুখরাচিত্তান্থবৃতির্দাক্ষিণ্যম্। 

(মুখরার প্রবেশ) 

নখরা। (সন্ুখে রাধামাধবকে দেখিয়। স্বগত ) হ! ছর্দেব! এই হরি- 

রূপ চন্দনতরুকে ত্যাগ করিয়া কেন তুমি এই কন্নলতাকে এরগুবুক্ষে 

সংযুক্ত। করিলে? | প্রৰান্তে) হা বসে! কেন এই লম্পটচূড়া- 

মণির লীলাকুরঙ্গী হইলে ? ॥ ৫২ ॥ 

ললিত । (মিথ্যাভাণ করিয়া ) আর্য! এহ কানাই বলপূর্বক 

শামাদিগকে বিড়ন্বিত করিতেছে। 
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মুখর! ! অরে রঅণারীঅ, চিট্ঠ চিট্ঠ। 

কৃষ্ঃ। (স্বগতম্) কঠোরেয়ং জরতী, তদহমন্তহিতো ভবেয়ম্। 
( ইতি তথা স্থিতঃ )। 

মুখরা। (সাক্রোশম্) ললিদে, ধরেহি ধরেহি ণ৭ং ধূত্তঅং। 

ললিতা । হু' এহিং কিন্তি পলাএসি ॥ ৫৩ ॥ 

মুখরা । (ধাবন্তী পুরঃ কুপ্রমাসান্কা সতর্জনম্) দিট্ঠিআ 
লদ্ধোসি, রে কুরুঙ্গা অলী-ভুঅঙ্গ, দিট্ঠিআ লদ্দোসি । 

কৃষ্ণঃ। (সাতঙ্কমাত্গতম্) হস্ত ঘনান্ধকারে কথমন্ধকল্পয়াপি 

জরতা। দৃষ্টোহস্যি | 

সুখরেতি। অরে রতনারীক ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ। 

মুখরেতি। ললিতে ! ধায় ধারয় এনং ধূর্তিকম্। 

ললিতেতি। হু" ইদানীং কিমিতি পলার়সি। ক্ব'মুদ্দিশ্টাহ হু“মিতি স্বীকারে। 
মুখরাবাক্যং স্বীকৃতা কৃষ্ণ প্রত্যাহেত্যর্থত ॥ ৫৩ ॥ 

মুখরেতি । তিমিরপুঞ্জং কৃষ্ণ মত্বা | কুরঙ্গাবলী-ভুজঙগ ! দিষ্ট্য লব্বোহসি। 

কুরঙ্গাবলী-ভূজঙ্গ কোটরাবলী-সর্পঃ। কুরঙ্গঃ কোটরোইস্্রিয়ামিতি 
সপ শশী ৮ পপ পপি পিস পপ আর আপ শাপপ্প পাপা শিশীপীশ ্পীশশ শা শিপ পেস পিস পা চন বি রা এ হি ১ _. 

মুখরা। অরে নারীচৌর ! থাক্, থাক্ । 
কৃষ্ণ । (স্বগত ) এই বুদ্ধা অতান্ত কঠিনম্বভাবা, অতএব এ স্থান হইতে 

লুকাইয়৷ থাকি । ( সেইভাবে থাকিলেন) 

মুখরা। ( সক্রোধে ) ললিতে ! এই ধূর্তকে ধরিয়া ফেল । 

ললিত। | হা! গো, এখন যে বড় পলায়ন করিতেছ ? ॥ ৫৩ ॥ 

মুখরা। ( দৌড়াইয়া__পুরোবস্তী কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃম্বরে ) 
ভাগ্যক্রমে পাইয়াছি, 'ওহে কুঞ্জমধ্যস্থিত লম্পট, ভাগ্যক্রমেই তোমাকে 

পাইয়াছি। 
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মুখর । (শিরঃ সঞ্চাল্য সঞ্চাল্য মুহুনিভালয়তে )। 

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নুনমাকাশকুম্থ্মদৃষ্টিরেবাহসৌ জরত্যাঃ | 

মুখরা। অন্মো তিমিরপুণ্রো জ্জেবব এসো । 
কুষ্ঃ। (স্মিতং করোতি )॥ ৫৪ ॥ 

মুখরা । (অন্যতো গত্বা) ভা দ্ানিং জ্জেবব লদ্বোসি। 

(পুননিভাল্য সশঙ্কম) রে ধুত্তআ বারাহনারসিংহাদি 

বন্ুরূবোসি ত্তি সচ্চং পৌর্ণমাসীএ কহিজ্জসি, জং ইমিণা ভাণু- 
ভাম্থরেণ ভীষণরূবেণ মং ভীমঅস্তো ণিকমসি ॥ ৫৫ ॥ 

শপ পাপা শপ পিসী শীট শট সী সীপীস্স্পপীসসপ পপ পপ কিল 

কোষঃ | পক্ষে কুঞ্জাবলীস্থাস্থ কামুক । মঞ্চাঃ ক্রোশস্তীবল্পক্ষণ।, 

কামুকে সর্পে ইতি কোষঃ ॥ ৫৪ ॥ 

হখরেতি। শঙ্খচুড়ং কৃষ্ণং মত্বাহ। হু'মিদানীমেব লবোইসি। রে ধূর্ত! 

বরাহ-নারসিংহাদি বহুরূপোহসীতি, সত্যং পৌর্ণমাস্তাঃ কথ্যতে, যৎ 

অনেন ভান্ুনা ভীষণরূপেণ ভীষয়ন্তে৷ নিঙ্মসি ॥ ৫৫ ॥ 
২৮ শা েশীশ্িসীশশা শিপ ি 

কষ । ( সভয়ে শ্বগত) হায়! কি প্রকারে এই গাঢ় অন্ধকারে এই 

অন্ধপ্রায় বৃদ্ধা আমাকে দেখিতে পাইল ? 

খরা । (মস্তক সঞ্চালন করিয়। বারম্বার দেখিতে লাগিল )। 

কষ । (স্বগত ) নিশ্চয় এই বৃদ্ধার দৃষ্টি আকাশ-কুস্মের গ্তায় মিথ্য।। 

মখরা। ওমা! এযে একেবারে মন্ধকারের পুঞ্জ! 

কুষ্ণ। (মুছু হান্য করিতে লাগিলেন )॥ ৫৪ ॥ 

নখরা। (অন্তদিকে যাইয়া ) হুঁ, এইবার তোমাকে পাইয়াছি। (পুনর্বার 

দেখিয়া! সভত্কে) রে ধূর্ত! তুই যে বরাহ-নৃসিংহার্দি বহুরূপধারী, 

পৌর্ণমাসী এ কথা সত্যই কহিয়াছেন। কারণ, এখন তুই সুর্যের 

হ্তায় উজ্ছ্লর্ূপে আমাকে ভয় দেখাইয়া পলায়ন করিতেছিস্॥ ৫৫ ॥ 
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শহ্খচুড়ঃ ৷ দিট্ঠিআ মৃত্তীভূদবিকম-চক্কবালস্স বালস্স দিট্ঠী 
বঞ্চিদা ( ইত্যুপসর্পতি )। 

সর্ববাঃ। ( সমীক্ষ্য সত্রাসম্) অজ্জে, পরিত্তাহি পরিস্তাহি। 

মুখরা। (সরোষম্) রে সামলা, ণ জুত্তং কৃখু এদং ॥ ৫৬ ॥ 
ললিতা । তা হতবুদ্ধিএ, এদিসং দারুণং বি কহ্ুং আসংকেসি। 

শঙ্খচুড়ঃ। স্থহিত্তমস্স কংস-ভূবইণো কামং অবঞ ৰং কাদ্ং 

ণং সসহাসণং জ্জেবব পৌমিণিঅং সিরে ঘেত্ত, ণ ণইস্সং। 

( হাতি তথ! কুর্ববনিক্্রাস্তঃ ) | 

শঙ্খচুড়েতি । দিষ্ট্যা যৃত্তীভূত-বিক্রম-চক্রবালন্ত কৃষ্ণাখবালকন্ত দৃষ্টিব্চতা । 
সর্বেতি। আধ্যে! পরিত্রাহি পরিত্রাহি । 

মুখরেতি। রে শ্তামলা ! ন যুক্তং খলু এতং ॥ ৫৬ ॥ 

ললিতেতি। হা! হতবুদ্ধিকে ! ঈদৃশং দ্রারণমপি কৃষ্ণং আশঙ্কসে । 

শঙ্খচুড় ইতি। স্হৃত্বমন্ত কংসতৃপতেঃ কামং অবন্ধাং কর্তং এনাং » 

নিংহানলামেব পদ্মিনীং শিরসি গৃহীত্ব। নয়িষো । 

শঙ্খচুড়। ভাগ্যে মৃগ্তিপৃত পরাক্রমণ্ডল্বরূপ এই বালকের দৃষ্টিপথে পড়ি নাই । 
সকলে । (বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়। সভয়ে) আর্ষো, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন । 

মুখর! ৷ (সক্রোধে) অরে গ্তামলা, এরূপ কার্ধা কখনও ভোর উচিত নহে ॥৫৩॥ 

ললিতা । হা! বুদ্ধিহীনে! ঈধুশ দারুণ ব্যক্তিকেও তুমি কৃষ্ণ বলিয়া 
সন্দেহ করিতেছ? ৃ 

শঙ্খচুড়। সুহাত্তম কংসভূপ[৩র মনোরথ গফল করিবার জন্ত এই পগ্ধিনী 

কুমারীকে পিংহাননের সহিত মস্তকে বহন কিয়া লইয়। যাইব 

( তদ্রপ বরিয়। বহিগত হইল ) 
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নর্রবাঃ | (সব্যামোভম্) হা কহুং কুদোসি ॥ ৫৭ ॥ 

কৃষ্ণ । ( কুপ্তান্নিজ্রম্য সবিষাদম্) 

আনীতাসি ময়া মনোরথশতব্যগ্জেণ নির্ববন্ধতঃ 

পূর্ণং শারদপুণিমাপরিমলৈবুন্দাটবী-কন্দরম্। 

সম্ভঃ স্ন্দরি শঙ্খচুড় কপট প্রাপ্তোদয়েনাধুন! 

দৈবেনাগ্ভ বিরোধিনা কথমিতত্ত্বং হস্ত দুরীকৃতা ॥ 

(ইতি সংরন্তেণ পরিজ্মন্ ) 

মধ্যে, মা ভৈষী2 এষে! নেদীয়ানস্যি | 

দর্ব( ইতি। হা কৃষ্ণ; ! কুতোইসি? ॥ ৫৭ ॥ 
কুষ্ণ ইতি। আনীতাপীত্যাদি । নির্বন্ধতঃ আগ্রহাৎ শারদপুণিমায়াং ষে 

পরিমল মলোহগ্রগন্ধাস্তৈঃ | বিমর্দোখে পর্িমলে গন্ধে জন্মনোহরে 

ইতামরঃ। শঙ্খচুড়ম্ত কপটেন ছলেন প্রাপ্ত উদয়ে! যেন স তেন। সংরস্তেণ 

ক্রোধোছ্ুতমটোপেন | এষে! নেদীয়ান্ এষোইহং নিকটোইন্রি। 

সকলে। (জ্ঞানশৃণ্ঠ হইয়া! ) হ। কৃষ্ণ ! তুমি কোথায় ?॥ ৫৭ ॥ 

ক্ষ । (কুপ্ত হইতে বহির্গত হইয়। সবিষাদে ) হে সুন্দরি! আজ অসংখ্য 

অভিলাষে ব্যগ্র হইর কত আগ্রহে (তামাকে শারদীয়! পৃণিমার পরি- 

মলের দ্বারা পূর্ণ বৃন্দাবনধামের কুঞ্জমধ্যে আনয়ন করিয়াছিলাম, 
কিন্তু হায়! প্রতিকূল দৈব শঙ্ঘচুড়রূপ কপটাকৃতি ধারণ করিয়া 

কি প্রকারে সহল! তোমাকে এ স্থান হইতে দুরীতৃত করিল? (ইহা 

বলিয়া ক্রোধ সহকারে হুঙ্কার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন )। 

আর্ষো! ভয় করিও ন।, আমি নিকটে উপস্থিত হইয়াছি। 
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মুখর! । (সাশ্রম্) চন্দমুহ বিজয়লচ্ছাএ সঅংবরিদে! হোহি ॥?৮॥ 

কুষ্ণঃ। (সাটোপম্) রে রে দুষ্ট ! 
রাধাপরাধিনি মুকুস্ত্রয়ি ষন্ন শাস্ততিং 

শরুোমি কর্ত মথিলাং গুরুরেষ খেদঃ। 

সর্ববাঙ্গিনেয়মভিধাবতি লুপ্তধন্্া 

ত্বাং মুক্তিকালরজনী বত কিং করিষ্যে ॥ 

( ইতি নিজ্রান্তঃ) ॥ ৫৯ ॥ 

মুখরেতি । চন্দ্রমুখ ! বিজয়লক্ষ্া] স্বয়ম্বরিতে৷ ভব ॥ ৫৮ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। রাধাপরাধিনীত্যাি | মুখাদিসন্ধিস্বঙ্গানামশৈথিলায় সর্বতঃ | 

সন্ধ্স্তরাণি যোগানি তত্র তত্রৈকবিংশতিঃ 1 সন্ধ্যস্তরৈকবিংশত্যন্তরে 

দগুনাম সন্ধ্যস্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্ দগ্ুস্ববিনয়াদীনাং দৃষ্ট্যা আত্য। চ 

তঞ্জনমিতি। অত্র শঙ্খচুড়তর্জনং দণ্ডঃ | অখিলাং সমগ্রাম্ মুক্তি- 

রূপা কালরজনী ॥ ৫৯ ॥ 

মুখর! । (অশ্রপাত করিতে করিতে ) চন্দ্রমুখ, তুমি বিজয়লক্মীর দ্বার! 

স্বয়ং বরিত হও | ৫৮ ॥ 

রুষ্জ | (বিক্রম প্রকাশক শব্দ করিতে করিতে) রে রে ছৃষ্ট! শ্রীরাধার 

নিকট অপরাধী তোর স্তায় ছুপাচারেব প্রতি যতক্ষণ আমি সর্বপ্রক1র 

শাস্তিবিধান করিতে না! পারি, ততক্ষণ আমার গুরুতব্র থেদ থাকিবে । 

সর্বতোভাবে ধর্াবিধব্ধাসশী মৃত্যুরূপ। কালরজনী তোর প্রতি ধাবিত 

হইতেছে, আমি তাহার কি করিব? 

( ইহ বলিয়া বহির্গত হইলেন )॥ ৫৯ ॥ 
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কন্দলতা | ' ললিদে, পেক্খ পেক্খ এসো হদাসো। রাহিঅং উজ 

বিঅ কহ্েণ জোদ্ধ,ং বিক্মেদি। 
( নেপথ্যে | )-- 

স্থলস্তাল-ভূজোন্নতিগিরিতটীবক্ষাঃ ক যক্ষাধমঃ 
কায়ং বাল-তমাল-কন্দলমুদুঃ কন্দর্পকান্তঃ শিশু: 

নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতা পটুরিহ প্রাণী ন জানীমহে 
হা গোষ্ঠেশ্বরি কীদগপ্ভ তপসাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥ 

দর্ববাঃ। (সমাকণ্য ব্যামোহং নাটয়ন্তি ) ॥ ৬০ ॥ 

কুন্দেতি। ললিতে ! পণ্য পন্ত, এযো হতাশে। রাধিকাং ত্যক্ত। কৃষ্েেন 

যোদ্ধ,ং বিক্রামতি। সংশয়নাম নাট কতৃষণমিদম্। তল্লক্ষণম্__অনিশ্চয়াস্তং 
তদ্বাক্যং সংশয়ঃ স নিগগ্ভতে ইতি। অত্র নংশয়েনৈৰ বাক্যসমাপ্ডেঃ 

সংশয়নাম লাটকভূষণম্ ॥ ৬০ ॥ 

কন্দলতা। ললিতে ! দেখ দেখ, এ ভতাশ ভইয়া রাধিকাকে পরি- 

ত্যাগ করিয়। রুষ্ণের সভিত যুদ্ধ কত্রিবার জন্ঠ পরাক্রম প্রকাশ 

করিতেছে। 

( নেপথ্যে ) কোথায় এই বিশাল তালবৃক্ষের স্তায় উন্নতবাহ্ ও. 

গিরিতটের ম্যায় বিস্তৃতবক্ষাঃ এই যক্ষাধম, আর কোথায় এই বাল- 

তমলের স্তায় মুছু ও কামদেবের ন্যায় শ্ুকুমারকাস্তি এই শিশু । 

সাহাযো দক্ষ অন্ত কোনও প্রাণী নাই) হা! গোষ্টেখবরি যশোদে ! 

জানি না তোমার তপন্তার পরিণাম অস্ত কি আকার ধারণ করিবে। 

সকলে। (এই কথা শুনিয়া অচেতন হইবার অভিনয় 

করিলেন )॥ ৬০ ॥ 
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( প্রবিশ্য পটাক্ষেপেণ পৌর্ণমাসী ) 

পৌরমাঁপী। পুভ্রি ললিতে, মা বাথিষ্ঠাঃ, ক্ষিপ্রং খলস্ফলিঙ্গমেতং 
লদ্ধনির্ববাণং জানীহি । 

(নেপথ্যে | )-- 

দে দগুাটোপতভঙ্গী-বিকট রিপুবপুর্থটনাদ রদ রূঢঃ 
ক্রাড়ন্ন দ্দণ্-দংস্রাঙ্কুর-কুটিল-তটোচ্চগুতুপ্ডান্তরস্য | 

দিব্যচ্চগুাংশুবিন্ব প্রঠিভটমটবীমণ্ডলে দণুকোট্যা 
ব্যাকধন্ পিঞুচুড়ে। ভরতি মুকুটতঃ শঙ্খচূড়ম্ত রত্বুম্ ॥ ৬১ ॥ 

পৌর্ণেতি । পুত্রি ললিতে ! স্ফুলিঙ্গং অগ্নিকোণম্। স্ফুলিঙ্গপক্ষে নির্ববাণং 

শান্তি:, খল-পক্ষে মুক্তিঃ | 

(নেপথ্যে ।) দোদগ্ডেতাদি। পিগ্ুচ্ড়ঃ শ্রীকৃষ্ণোহটবীমণ্ডলে 
শঙ্খচূড়ন্ত মুকুটতে। রত্বং দণ্ডকোট্যা ব্যাকর্ষন্ সন্ হরতীতান্বয়ঃ | 

দরদ বূঢ়ঃ প্রগল্ভঃ ॥ ৬১ ॥ 

( পটক্ষেপণানস্তর প্রবেশ করিয়! ) 

পৌর্ণমানী । বসে ললিতে ! ব্যথিত হইও লা, এত থণফুলিঙ্গকে শাদ্বহ 

নিব্বাণ প্রাপ্ত বলিয়া অথধারণ কর। 

(নেপথ্যে ) পিগ্ুচুঙ শ্রীন্কষ্ণ খাহুদণ্ডের আটোপভঙ্গিতে শত্রুর 

বিকট-শরার মর্দন-গৌরবে গোরবাঞ্ধিত হইয়া অটবীনগুলে ক্রীড়া 

করিতে করিতে ডদ্দগ্ড দস্তাস্কুরে কুটিলাক্কতি ও ভয়াবহ মুগুবিশি 

শঙ্খচুড়ের মুকুট হইতে স্বীয় প্রচণ্ড হুরধ্য-কিরণের ন্টায় উজ্জল রত 
দগুকোটির দ্বার। আকর্ষণ করত হরণ করিলেন ॥ ৬১ ॥ 
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পৌর্ণমাসী ৭ দিষ্ট্যা রত্বাকুষ্টিমিষাদয়মাকৃষ্টজীবো ব্যধায়ি । 

তেনাছ্ বুন্দাটবীক্তহ্থকানাং পারণোত্সবায় সম্পৎস্যাতে । 

( পুনপ্লিরূপ্য সর্ষম্ ) 
পশ্যত পশ্যত বিচ্যু হরক্ষোহয়ং যক্ষো৷ ভঙ্গমঙ্গী চকার ॥ ৬২ ॥ 

( পুনর্নেপথ্ো | )- 

মুষ্টিনা ঝটিতি পুণাজনোহ্যং হস্ত পাঁপবিনিবেশিতচেতাঃ | 
পুগ্ডরীকনয়নে সখেলং দণ্ডিতঃ সকল-জীবিতবিত্তম ॥ ৬৩ ॥ 

সী এ শু শা শপ এ এ সা শা প্সপাাাপ্াসাস্ 

_ জঙ্কুকাঃ শৃগালাঃ। 
পৌর্ণেতি। মিষাৎ ছলাৎ আরুষ্টজীবঃ মাকষ্টপ্রাণঃ কৃষ্ণেন বাধায়ি। সম্পৎ- 

স্ততে সম্যক ভবিষাতি। বিচ্যুত! রক্ষা রক্ষাব্ূপমণির্স্মাৎ সঃ ॥ ৬২ ॥ 

( পুনর্নেপথো । ) মুষ্টিনেত্যাদি বধনাম সপ্ধান্তরমিদ্ম্। তল্লক্ষণম্__ 
বধস্ত জীবিতদ্রোহক্রিয়া স্তাদাততায়িন ইতি, অব্র শঙ্খচুড়বধঃ। 

পুণ্ডরী কনয়নেনায়ং পুণ্যজনঃ নকল-জীবিতবিত্বং মুষ্টিনা দণ্ডিতঃ, 
দরণ্ডেধ্িকম্্মকঃ| পুণাজনো! গৌণকর্্ম, জীবিতরূপবিত্তং মুখ্যকর্ম। 

পুণাজনাৎ জীবিতবিত্তমা ৃষ্টমিত্যর্থ: ॥ ৬০॥ 

পৌর্ণমাপী | সৌভাগাবশেই রত্বাকর্ষণচ্ছলে ইহার জীবন আকর্ষণ করিয়। 

ইহাকে বধ ক্রিলেন। অতএব অগ্থ বন্দাবনের শৃগালগণের 

পারণোতসব সম্পার্দিত হইবে । 

(পুনরায় বিশেষরূপে নির্ণয় করিয়া মহর্ষে) দেখ দেখ, এই বক্ষ 

রক্ষামণিচ্যুত হইয়৷ মৃত্যুমুখে পতিত ভইল ॥ ৬১ ॥ 

( পুনরায় নেপথো ) পুগুরাকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণ খেল! করিতে করিতে 

পাপাস্স। এই যক্ষের মুষ্টির দ্বার] সমগ্রজীবনরূপ দণ্ডে দণ্ডিত করিলেন 

অর্থাৎ প্রাণহর্ণ করিয়। ইহার শাস্তিবিধান করিলেন ॥ ৬৩ ॥ 
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পৌর্ণমাসী । (পুরো দৃষ্ট। সানন্দম্) 

বিকটসমরধাটা ধুষ্টতা ধ্বংসিতারি- 

বিলুঠদমলচুড়শ্চগ্ডিমাড়ম্বরেণ 
কৃতকুনুমবিসর্গেঃ স্বগিভিঃ শ্রাধ্যমানো 

মধুরিপুরয়মক্ষোর্মোদমাবিক্ষরোতি ॥ ৬৪ ॥ 
বিশাখা । ভঅবদি, পেক্খ স্থগহিদণামং রামং অগ্গে ছু সবেব 

সহঅরা সমাঅদা। 

পৌর্ণমাসী । পুরুষোত্তমেন দত্তোহয়ং রামায় রমণীয়ো৷ মণীন্দ্রঃ | 

পৌর্ণেতি। বিকট। য| সমব্রধাটা সমব্রে আক্রমণং, বলাদাক্রমণং ধাটাত্য- 

মরঃ। তন্তা যা ধৃষ্টতা প্রাগল্ভ্যতয়৷ ধ্বসিতোহরির্ষেন সঃ। 

চগ্ডিমাড়ম্বরেণ ক্রোধারস্তেণ বিলুঠন্ত্যমল! চূড়া যস্ত সঃ ॥ ৬৪ ॥ 

বিশাথেতি | ভগবতি! পশ্য স্গৃহীতনামানং রামং অগ্রে কৃত্বা সর্ব সহ- 

চরাঃ লমাগতাঃ, অসৌ সুগৃহীতনামা স্তাৎ প্রাতরুখায় যং ম্মরেদিতি 

কোষঃ। 

পৌর্ণমাপী। (সন্ুখে দৃষ্টিপাততপুর্বক নানন্দে) যুদ্ধে বিকট আক্রমণরূপ 
উদ্ম প্রকাশের দ্বারা শক্র ধংস করার ক্রোধারভ্তে এই মধুস্দনের 

সুন্দর ভূমিতে গড়াগড়ি যাইতেছে, স্বর্গবাসী দেবতাগণকর্তৃক কুম্মবর্ষণ 

সহকারে সমাদৃত হইয়া! ইনি আমাগ নয়নযুগলের আনন্দবিধান 

করিতেছেন ॥' ৪ ॥ 

বিশাখ। | ভগবতি ! প্রাতংম্মরণীয় রামকে পুরোবর্তী করিয়। সকল: 

সহচর সমাগত হইয়াছেন। 

পৌর্মাসী ৷ শ্রীকৃষ্ণ এই রমণীয় স্তমস্তকমণি বলরামকে দান করিয়াছেন। 
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ললিতা । * পেক্খ বমস্স, উলং পর্থাৰিম এক্কো জ্জেবব মাহবে 

রাহিঅং অপুসপ্পদ্দি ॥ ৬৫ ॥ 

পৌর্ণমাসী ৷ পশ্য পশ্য, 
ভয়বাধিতরাধিকোপগুঢ়ঃ গ্রচলা ক-চারুচুড়ঃ | 

বদনোল্লসিত-শ্রমান্তুবৃন্দঃ সবিধং স্বন্দরি বিন্দতে মুকুন্দঃ ॥৬৬। 

(প্রবিশ্য বথানিদ্দিষ্টঃ কৃষ্ণঃ ) 
কৃষঃ। হ1 নেত্রনিন্দিত-কলিন্দস্থতারবিন্দ 

গোবিন্দ গোকুল পুরন্দর নন্দনাছ্য । 
সা ৩ ৩০০০০ শপে পপ | পলিশ 

ললিতেতি। পষ্ঠী বয়স্ত! কুলং প্রস্থাপ্য এক এব মাধবে রাধিকাম্ 

অনুসর্পাতি ॥ ৬৫ ॥ 

পৌর্ণেতি হে সুন্দরি! মুকুনঃ সবিধং নিকটং বিন্দতে প্রাপ্মোতি 

ভয়েন বাধিতা যা রাধিকা তয়োপগুঢ়ঃ প্রচলাগ্রেণ প্রচলাকেন মযুর- 

পুচ্ছেন চারুশ্চ্ড়। যস্ত সঃ ॥ ৬৬ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । নেত্রাভ্যাং নির্দিতে কলিল্দম্ৃতায়৷ অরবিন্দে কমলে যেন তৎ- 
সন্বোধনম্ ॥ ৬৭ ॥ 

ললিতা । দেখুন, বয়ন্তগণকে বিদায়দান করিয়৷ মাধব একাকী-ই শ্রীরাধার 

অন্থসরণ করিয়া! আসিতেছেন ॥ ৬৫ ॥ 

পৌর্ণমাসী। সুন্দরি! দেখ দেখ, ভয়কাতরা শ্রীরাধিকা-কত্ক আলিঙ্গিত 

হইয়! ময়ুরপুচ্ছরচিত মনোহর চূড়া ধারণ করত শরমজনিত ঘর্্নবিন্দুতে 

উল্লসিতবদন মুকুন্দ আমাদের নিকটে আগমন করিতেছেন । 

(বথাকথিতভাবে প্রবেশানত্তর ) 

শ্রীকৃঞ্জ। হা পুণরীকাক্ষ! হা গোবিন্দ! হা গোকুলপুরন্দরনন্দন 



১২৬ ললিতমাধবনাটকম্ [ হর অঙ্কঃ 

মাং রক্ষ রক্ষ তরসেতি কুতার্তনাদাং 

রাধামধীরনয়নাং ন হি বিস্বুরামি ॥ 

পৌর্ণগাসী । (পরিক্রমা) যশোদামাতরুৎখাতচিন্তাশৈল্যান্মি 
কৃতা (ইতি সরাধং মাধবমালিঙ্গতি ) ॥ ৬৭ ॥ 

মুখরা। ( পাণিভ্যাং হরিং নিম্ন ) 

বার আরাহিআ! দে রাহিঅ। দিঠ ঠিআ রক্খিদা । 

প্রবিশ্য মধুমঙ্গলঃ। পিঅবস্ন, এসো মণিন্দে। রামেণ রাহিআ এ 
দিগো! । 

মুখরেতি। বীর! আব্রাধিতা তে রাধিক। দিষ্ট্া রূক্ষিত। | 
মধু ইতি। প্পরিয়বয়্ত ! এষ মণীন্দ্রো রামেণ রাধিকায়ৈ দত্বঃ। 

ইত্যাদি সম্বোধন পুক্রঃঘর যে রাধিকা আশাকে শীন্ব রক্ষা কর বলিয়া 

আর্তনাদ করিয়াছিলেল, সেই চঞ্চলনয়না শ্রীরাধাকে আমি কিছুতেই 
বিস্বত হইতে পারিতেছি না । 

পৌর্ণমানী। (অগ্রসর হ্হয়!) হে যশোদানন্দন! তুমি অদ্য আমার 

দুশ্চিন্তা দূর করিলে । (হহা বলিয়৷ শ্রীরাধিকাসহকৃত মাধবকে 

আলিঙ্গন করিলেন ।) ॥ ৬৭ ॥ 

মুখরা। (হন্তদ্বয় ছার৷ শ্রীকষ্ণের মুখ আদর পূর্বক মাজ্জন করিয়া) 
হেবীর! তোমার আরাধিতা রাধিক। সৌভাগাবশেই তোম1 কর্তৃক 

রক্ষিতা হুহয়াছে। 

( মধুমঙ্গলের প্রবেশ ) 

মধুমঙ্গল। প্রিয়বয়ন্ত ! বলরাম শ্রীরাধাকে এই মণীন্র প্রদান 

করিয়াছেন। 



২য় অস্কঃ] ললিতমাধবনাট কম্ ১২৭. 

কৃষ্ণঃ। কৌস্তুভন্ত কুটুম্বং মণীনাং গ্রামণীরয়ং রাধাট্রৈবেয- 
কতামর্হতি । 

ললিতা । জধা দ্রিসদি ভবং। 

কৃষ্ণঃ। তদ! গচ্ছ ছুষ্টবিজয়েনামুনা পিতরাবানন্দয়াম। 

[ ইতি নিজ্রাস্তঃ ৷ 

€ ইতি নিক্দ্রান্তাঃ সর্বেব ) ॥ ৬৮ ॥ 

॥ ** ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে শঙ্ঘচুড়বধো 
নাম দ্বিতীয়োইস্কঃ ॥ ক | 

কৃষ্ণ ইতি। কৌন্তভতুলামণীনাং মধ্যে শ্রেষ্ঠোহয়ং, রাধাগ্রেবের়কতাং 

কণ্ঠভৃষণতাম্ । 
ললিতেতি। বথ! দিশতি ভবান্ ॥ ৬৮ ॥ 

ইতি দ্বিতীযোহঙ্কঃ | 

কৃষ্ণ । মপি-সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই মণি কৌন্তভেরই সমান, ইহ! 

শ্রীরাধারই কণঠভূষণের যোগা । 

ললিতা । তোমার আদেশই প্রতিপালিত হইবে; 

কৃষ্ণ । তবে এখন চল» এই ছষ্টবিজয়ের কথার দ্বারা পিতামাতার আনন্দ- 

বন্ধন কর যাউক । ( তদনস্তর গমন করিলেন )। 

[ সকলেব প্রস্থান । 

ইতি ললিতমাধব-নাটকে শঙ্খচুড়-বধ-নামক দ্বিতীয় অস্ক ॥ ২ ॥ 



তৃতীয়োইস্কঃ 

( ততঃ প্রবিশতি বৃন্দয়। সহ সন্কথয়ন্তী পৌর্ণনানী ) 

পৌর্ণমানী। হস্ত কথমুপাক্রাস্তোইয়মন্তিমন্তমসী মুহুর্ত; | 
পশ্য পশ্, 

দুরাৎ খরাংশু শরভম্ত পরিস্ষুরস্তীং 

বিস্ফুজিতৈরুদয়শৈলতটাং বিলোক্য | 

পোর্ণেতি। বিন্দুপ্ররুতিযত্বাবস্থাভ্যাং যোগঃ প্রতিমুখসন্ধিঃ । স চান 

তৃতীয়-চতুর্থয়ো রঙ্কয়োর্দশিতঃ ৷ তত্র বিন্দুলক্ষণম্__ফলে প্রধানে বীজস্ত 
প্রকুষ্টোজৈঃ ফলাস্তরৈ: | বিচ্ছিন্নে ষদবিচ্ছেদকারণং বিন্দুরিষ্যতে। যথাত্র 
কৃষ্তস্ত পুবগমনাদিনা মুখাফলবিচ্ছিন্নে তেনৈব সমাশ্বাসনম্ । এতান্ত,্ ন 
যাত কিয়তীত্যাদি। অথ যত্তাবস্থালক্ষণম্-__যত্তাবস্থাফল প্রাপ্তাবৌতন্্কন 
তু বর্ণনম্। যথা _তৃতীয়েহস্কে রাধায়াঃ কৃষ্ণান্বেষণম্। চতুর্থেহস্কে চ 
কৃষ্ণস্ত গন্ধব্র্বকৃত-বৃত্যাদৌ রাধাবলোকনোদামঃ। প্রতিমুখসন্ধিলক্ষণং 
যথা_-ভবেৎ প্রতিমুখং দৃশ্তাদৃশ্তং বীজপ্রকাশনম্। বিন্দুপ্রয়োগোপগ- 
মাদঙ্গান্তন্ত ব্রয়োদশ, বীজং প্রেমা। তৎ কদাচিন্দশ্তং ভবতি। 

অঙ্গানি যথা__-বিলাপঃ পরিসর্পশ্চ বিধৃতং শমনন্মণী। নর্ম্ছ্যাতিঃ 
প্রগয়নং বিরোধাঃ পযুযদাসনম। পুষ্পং বজ্ং পরিস্তাসো বর্ণনংহার 

( অনন্তর বুন্নার সহিত কথোপকথন করিতে করিতে পৌর্ণমাসীর প্রবেশ 

পৌর্ণমাসী | হায়! রাত্রির শেষ মুহূর্ত কেন অতীত হইল? দেখ, 

দেখ, দূর হইতে কুর্ধ্যরূপ শরভের প্রকাশের দ্বারা উদয়শৈলতট 



ওয় অন্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ১২৯ 

্রার্সাদসৌ বিশতি চন্দনপিগু-পাণ্- 
রস্তাচলং মৃগকলঙ্ক-মৃগধিরাজঃ ॥ ১ ॥ 

রন্দা। ভতগবতি, মথ্যমানস্তেব মহাস্তোনিধের্গম্ভীরং কথমপি 
কোলাহলং সংরস্তমাকর্থা সন্ত্রমেণাগতাস্মি, তণ কথ্যতাং 

কিমেতদিতি । 

পৌর্ণমাসী । পুজি বৃন্দে, নেদঞ্চ তে কণয়োঃ প্রাজণমধিরূঢম্। 
বুন্দা। ভগবতি, কিং তন্নাম ? 

পৌর্ণমাসী ।  বলীবর্দদানবমদ্দন-বদ্ধিত-রোষ-পর্ববতং পুর্বেবছ্যর- 

ইত্যপি। আগতোহয়ং ব্রাহ্গ্য মুহূর্ত ইত্যর্থঃ। ত্রাসহেতুমাহ দুরাদিতি । 

খরাংশুঃ হুর্যাঃ স এব শরভঃ অষ্টপদী পিংহজয়ী জন্তবিশেষঃ, তম্ত 

বিস্ফৃপ্দিতৈঃ প্রকাশৈঃ ৷ মৃগকলঙ্কশ্চন্্রঃ স এব সিংহঃ ॥ ১ ॥ 

[ন্দেতি। তৎ কথ্যতামিতি এতৎ কোলাহলকারণং কিম্? 

পৌর্ণেতি | পুর্বেহ্যঃ পূর্বদিবসে, গোষ্ঠং গোকুলম্। অনুশিষ্ট আজ্ঞপ্তঃ। 

সমুজজ্জল দেখিয়! চন্দ্ররূপ পিংহ ভয়ে চন্দনপিণ্ডের স্তায় পাতুবর্ণ অস্তাচলে 
প্রবেশ করিতেছে ॥ ১ ॥ 

(অষ্টপদশালী দিংহজয়ী জন্তবিশেষকে “শরভ”৮ নামে 

অভিহিত কর! হইয়া থাকে |) 

ন্দটা। ভগবতি ! মহাসাগর-নম্থনের ম্ায় গম্ভীর কোলাহল-শব' শুনিয়। 

আমি সভয়ে আসিলাম, অতএব ব্যাপার কি বলুন দেখি ? 

পীর্ণমাসী । পুজি বৃন্দে! এ ব্যাপার তোমার কর্ণকুহরগত হয় 

নাই? 

নি 



১৩০ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

পূর্বববিক্রমেণ কেশিনমুতপাট্য গোষ্টমধিষ্টিতে শিখগুাবতংসে 
₹সেনানুশিষ্টঃ স খলু গান্ধিনেয়ে! নন্দস্য মন্িরমাসেদিবান্, 

স চ রাজোপজীবী রাজীববন্ধে পূর্ববপর্ববতমধিরূটে সপূর্ববজং 

পুর্ববদেবারিং পুরং নেষ্যতি । 

বৃন্দা। (ক্ষণং তুষীং স্থিত্বা দীর্ঘমুষ্ণং নিশ্ব্য চ সবৈক্রব্যম্) 

বনভুবি নবকুপ্তং কস্ত হেতোবিধাস্যে 
কৃত-রুচি রচয়িষ্যাম্যত্র বা পুষ্পতল্লম্। 

স্থরভিমসময়ে বা বল্লিমুৎ্ফুল্লয়িষ্যে 
যদি নয়তি মুকুন্দং গান্ধিনেয়ঃ পুরায় ॥ ২ ॥ 

গান্ধিনেয়ঃ অক্রুরঃ। রাজোপজীবী রাজদূতঃ | রাজীববন্ধো স্র্যো। 

সপুর্বজং সরামং পুরং মথুরাম্। 

বুন্দেতি । অত্র নবকুঞ্জে স্ুরভিং স্থগন্ধং অসময়ে অকালে ॥ ২ ॥ 

বুন্দা। ভগবতি, কি ব্যাপার? 

পৌর্ণমাসী । বুষাসুরবধে বদ্ধিতরোষ পর্বততুল্য কেশী পামক দানবকে 

শ্রীকৃষ্ণ অপূর্ব বিক্রমে গতকল্য বধ করিয়৷ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলে, 

কংস কর্তৃক আদিষ্ট 5ইয়! গান্ধিনীনন্দন অক্রুর দিব্য রথারোহণে নন্দ- 

ভবনে আগমন করিয়াছে, সে বাজদৃত-_ পূর্ববপর্বতে স্ধ্যদেব উদিত 
হইলেই অর্থাৎ প্রাতঃকালেই সে পাগ্রজ শ্রীকৃষ্ণকে মথুরায় লইয়। যাইবে। 

বুন্দা। ( ক্ষণকাল তৃষ্তীভাবে থাকিয়৷ উষ্ণ দীর্ঘশ্বা পরিত্যাগ পুরঃসর 

বিহ্বলভাবে ) হায় ! অক্রুর যদি শ্রীকৃষ্ণকে মধুপুরে লইয়! যায়ঃ তবে 

আর কাহার জন্তে বনভূভাগে নবীন কুঞ্জ রচনা! করিব আর কি জন্তেই 

বা তাহাতে স্ুশোভন পুষ্পশয্য। র5ন। করিব, অসময়ে তাহাতে সুগন্ধের 

সঞ্চার বা লতাকে প্রফুল্লিত করিয়াই বা কি করিব? ॥ ২ ॥ 



৩য় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটক ম্ ১৩১ 

পৌর্ণমাসী । (সব্যথম্) 
ক্রন্স্তীনাং প্লতবিরুতিভিবিভ্যতীনাং বিভাতাৎ 

কুপ্যস্তীনামসকৃদসকৃদগান্ষিনীনন্দনায় । 

হ1 ধিগ্দৈবং কুবলয়দৃশাং জাগ্রতীনাং সমগ্র 
ব্গ্রাক্ষীণাং ক্ষণবদতিতস্তামসীয়ং ব্যরংসীৎ ॥ ৩ ॥ 

বন্দা। (সাম্্রম) 
লব্ধজমেণ হরতা হরি-সর্ববরীশং 

বিন্যম্ততা চ বিরহক্লমকালকুটম্। 
হা গান্ধিনীতনুজ মন্দর-ভূধরেণ 

বিক্ষোভিতঃ পৃথুল-গোকুলসাগরোহয়ম্ ॥ ৪ ॥ 

পৌর্ণেতি। প্লত-বিরুতিভিদীর্শবৈঃ । বিভাতাৎ, তামপী নিশা । নিশা 

দূর্গা চ তামপীতি কোষঃ। তমিআ। তামসী রাত্রিরিতামরশ্চ । ব্যরংশীৎ 

বিরতাতৃৎ ॥৩ ॥ 

পৌর্ণমাসী। ( কষ্ট সহকারে ) হা দৈব, তোকে ধিক! প্রভাত হইবার 
ভয়ে প্লতন্বরে রোরুগ্ভমান৷ এবং পুনঃ পুনঃ অক্র,রের প্রতি ক্রোধাক্ষেপ- 

পরায়ণ। সমগ্র কমললোচনাগণ উত্স্থকনেত্রে জাগরিত থাকিতে থাকিতে 

এই রাত্রি ক্ষণকালের ন্যায় সর্বতোভাবে অতিক্রান্ত হইয়া গেল ! ॥ ৩॥ 

বৃন্দা। (অশ্রুপাত করিতে করিতে) হায়! হায়! অক্রুররূপ;মন্দর- 

পর্বত স্থবিস্তৃত এই গোকুল-সাগরকে বিক্ষোভিত করত ভ্রম বশতঃ 

হরিরূপ চন্দ্রকে হরণ করিয়া বিরহক্রেশরূপ কালকুটের বিস্তাস 

করিয়। গেল ॥ ৪ ॥ 



১৩২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

পৌর্ণমানী । বগুসে, তদিতো গোপেন্দ্রগোপুরমেবানুসরাবঃ। 

(ইতি পরিক্রম্য পুরঃ পশ্যান্তী সবাষ্পম্) 

যাত্রামঙ্গলসম্পদং ন কুরুতে ব্যগ্রা তদ ত্বোচিতাং 

বাৎসল্যোপয়িকঞ্চ নোপনয়তে পাথেয়মুদ্ভরা্তধীঃ | 

ধূলী কজজালমসৌ বিলোচনজলৈর্জম্বালয়ন্তী পরং 
গোবিন্দং পরিরভ্য নন্দগৃহিণী নীরন্ধ,মাক্রন্দতি ॥৫॥ 

বৃন্দা। শৈব্যায়াঃ সখি-জল্লিতং কিমা কণিতমার্যায়া ? 

পৌর্ণমাসী ৷ পুরি, কীদৃশমিদম্। 

পৌর্ণেতি। যাত্রেতি। তৎকালন্ত তদ| তৎ স্তাৎ। গুপয়িকং যোগাং, 
পাথেয়ং পথিভোগ্যং জন্বালয়স্তি পঙ্কিণং কুর্বস্তি। নন্দগৃহিনী যশোদ। 

নিরস্তরং রোদিতি ॥ ৫ ॥ 

পৌর্ণমাসী। বসে! এস, আমরা গোপরাজের নগরদ্বারে গমন 

করি। (এই বলিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সম্মুখদিকে দেখিয়। 

বা্পাকুললোচনে ) আহা! এই যে নন্দগৃতিণী যশোদা উৎ- 

কণ্ঠিতা হইয়। যাত্রাকালোচিত কোনই মঙ্গলাচরণ করিতেছেন না। 

বুদ্ধি বিকল হওয়ায় বাৎসল্যোপযোগী কোন পাথেয়ও উপহার 

দিতেছেন নাঃ পরন্থ ইনি কেবল নয়নজলে ধুলিজালকে পঙ্কিল 

করিয়।_গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া অনবরত ক্রন্দন কবিতে- 

ছেন ॥ ৫ ॥ 

বুন্দা। শৈব্যার সধীর উক্তি কি আর্ধা। শুনিয়াছেন ? 

পৌর্ণমানী 1-বংসে! কি বলিল? 



ওয় অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৩৩ 

বন্দা। *ন নির্থোষান্মন্তযে নিশময়সি ঘোষস্য করুণান্ 

বিমুদ্ধে ত্বং দরামিহ যদনুবধাসি মথনম্। 

জপন্ কর্ণোৎসঙ্গে সখি কিমপি দূতঃ ক্ষিতিপতে- 
মুকুন্দং মন্দাত্মা নগরগমনায় ত্বরয়তি ॥ ৬ ॥ 

পৌর্মানী। বগুসে, শৈব্যাবিমোহতন্বং বিরুবা শ্যামলাবিলা- 

পেনাভিজ্ঞাসি ৷ 

বুন্দা। তথ্যং ব্রবীষি তদেতং বর্ণয়। 

পৌর্ণমাসী । ভানোধিম্বে ত্বরিতমুদয় প্রশ্থতঃ প্রস্থিতেহসৌ 
যাত্রানান্দীং পঠতি মুদিতস্তন্দনে গান্ষিনেয়ঃ | 

বৃন্দেতি। মন্তেহহং ঘোষস্ত নির্ঘোষান্ উচ্চশব্দান করুণান্ করুণরস-কাধ্যান্ 

ন নিশময়সি ন শুণোষি । যদযন্মাদ্দপ্নাং মথনমনুবধাসীত্ান্বেয়ম্ ॥ ৬ ॥ 

পৌর্পেতি। উদয় প্রস্থতঃ উদগতে । হে হৃদয়! খুরপুটেঃ ক্ষোৌনীপৃষ্ঠং 

বৃুন্দা। “হে বিমুদ্ধে! আমার মনে হইতেছে, তুমি এখনও ঘোষপল্লীর করুণ- 

রূসপুর্ণ উচ্চ বিলাপধ্বনি শুনিতে পাও নাই--তাই তুমি এখনও 

দধিমন্থনে চিত্তকে নিবিষ্ট রাখিয়াছ। হায় সথি! কংস ভূপতির 

পাপিষ্ঠ দূত মুকুন্দের কাণে কাণে কি কথা বলিয়া তাহাকে মথুরা 
লইয়। যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে” ॥ ৬ ॥ 

পৌর্ণমাপী। বংসে! শৈব্যার বিমোহ হেতু বিহ্বল হইয়। তুম শ্তামলার 
বিলাপের কথ৷ কিছুই জানিতে পার নাহ । 

বৃুন্দা। যথার্থ তথ্য বাঁলয়৷ তবে এই বিষক্ বর্ণনা করুন| 

পৌর্ণমাসী | শ্তামল1 বলিতেছেন, “হে হৃদয়, ষে পধ্যস্ত সুর্ধ্যবিষ্ব উদয়-পর্ব্বত 

হইতে উদগত না হইতেছেন, যে পর্যন্ত অক্র,র রথে আরোহণ করিয়া 



১৩৪ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অস্কঃ 

তাবৎ তুর্ণৎ স্ফুটখুরপুটেঃ ক্ষোনীপৃষ্ঠং খনস্তো 
যাবন্নামী হৃদয় ভবতো! ঘোটকাঃ স্ফোটকাঃ স্থ্যঃ ॥ ৭॥ 

বুন্দা। শৃণুবঃ কিং পরিদেবয়তি ভত্রা | 

( নেপথ্যে ) 

তুবরস্তো ভূহ দইদেো সঅঙ্গণীড়ং পুরো সমারুহই। 

তহবি ণ পরাণসউণে হদাঙ্গণীড়ং পরিচ্চঅসি ॥ ৮ ॥ 

খনস্তঃ সম্তো২মী ঘোটক যন্তবতঃ স্ফোটক ন ন্থ্যস্তাবৎ দ্বয়ং স্কুটং 

বিদীর্ণ ভবেতার্থঃ। স্ফুটধাতোস্তৌদাদিকত্বাচ আব্র বিশেষণনামা- 

লঙ্কারস্ত তৃতীয়ভেদঃ। অন্তৎ প্রকুর্বতঃ কাধ্যমশ কাস্তান্ঠ বস্তনস্ততৈব 

করণং চেতি বিশেষস্ত্রিবিধঃ স্বৃত ইতি স্মরণাৎ। ক্ষৌনীপৃষ্ঠং খননং 
কুর্ববতাং ঘোটকানাম্ শক্যন্ত হৃদয়স্ফোটনস্ত কার কতয়োক্তত্বাচ্চ ॥ ৭॥ 

বুন্দেতি। পরিদেবয়তি বিলপতি। 

(নেপথ্যে) তুবরস্তঃ ত্বরমানঃ তব দয়িতঃ রথাঙ্গস্থানং পুরঃ সমা- 

রোহতে। তথাপি ন প্রাণশকুনে হতাঙ্গনীড়ং পরিত্জসি। শতাজন্ত 

রথস্ত নীড়মুপবেশনস্থানম্। প্রাণশকুনে পরাণপক্ষিণে, হতং স্ুখ- 

রাহিত্যাম্মতকতুল্যং যদঙ্গং তদেব নীড়ং পক্ষিণো বাসস্থানম্ ॥ ৮ ॥ 

যাত্রামঙ্গলগাথা পাঠ না করেন এবং যে পর্য্যন্ত রথের এঁ অশ্ব-সমূহ 

ীঘ্রগমনে ধরনীপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করিয়! তোমার স্ষোটকরূপে পরিণত না হয়, 

তাবৎ তুমি বিদীর্ণ হও” ॥ ৭ ॥ 

বুন্দা। ভদ্র কিরূপে বিলাপ করিতেছে, আসন্ন, তাহা! শুন! যাউক । 

( নেপথ্যে )--“হে প্রাণপক্ষিন্! তোমার প্রাণনাথ সত্বর রথনীড়ে 

আরোহণ করিতেছেন, হায়! তথাপি তুমি এই মৃতকল্প শরীররূপ নীড় 

পরিত্যাগ করিতেছ না?” ॥ ৮ ॥ 



৩য় অর্থঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৩৫ 

পৌর্ণমাসী |, (বামতো দৃষ্ট।) বহুসে, মাধবস্থয মাধ্যাহিকং দাম- 

নিশ্মিমানায়াং চন্দ্রাবল্যাং শল্যাপিণী পল্পা ব্যাহৃতিরাকপ্যতাম। 

(নেপথ্যে ) 

অধ্যারূটো রহমিহ পুর! সঙ্গরঙ্গী রহাঙী 

হা পুপফাণং তহবি চুলে গঠণুকৃঠীদাসী । 
আহীরীণং বহিরি গহিরুক্কোস দীহা বিলাবা 

কিন্তে চন্দাঅলি ৭ পরিদে! কণ্নকুঅং বিসম্তি ॥ ৯ ॥ 

পৌর্ণেতি ' শল্যাপিণী শল্যার্পণকারিণী। ব্যাহৃতিঃ উক্তিঃ। 

(নেপথ্যে 1) আধ্যারূঢ়ো রথমিহ পুরা সঙ্গরঙ্গী রথাঙ্গী, হা 

পুষ্পাণাং তদপি চুলে! গ্রনস্থনোতৎকন্টিতাসি। আভীরীণাং বধিরি ! 

গভীরোৎ-ক্রোশ-দীর্ঘ৷ বিলাপাঃ, কিন্তে চন্দ্রাবলি ! ন পরিত: কর্ণকুপং 
বিশস্তি ॥ ৯॥ 

পৌর্ণমাপী । (বামদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) বংসে! মধ্যান্কে মাধবকে 

ভূষিত করিবার জন্য পুষ্পমাল্য রচনা করিবার সময় পল্সা! কি 

প্রকার বাক্যের দ্বার চক্রাবলীর হৃদয়ে শল্যারোপণ করিল, তাহা! 
শ্রবণ কর। 

(নেপথ্যে )--হে চুলে! সম্ুথে তোমার প্রির়সহচর চক্রপাণি 

শ্রীকৃষ্ণ রথে আরোহণ করিয়াছেন, হায়! এখনও তুমি ফুলের 
মাল। গীধিতে ব্যস্ত রহিয়াছ? হায় বধিরে! গোপগণের স্থগ- 

ভীর বি্লাপ-ধ্বনি এখনও কি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে 

নাই ? 0৯) 



১৩৬ ললিতমাধ বনাট কম্ | ৩য় অঙ্কঃ 

পৌর্ণমাসী। ( সোঘ্বেগম্) 
আলী ব্যলীকবচনেন মুহ্ধিহস্তা 

হস্তারবিন্দবিগলদ্গ্রথিতা দ্ধমাল্য। । 

হ] হস্ত হস্ত কিমপি প্রতিপন্নতন্দ্র 

চন্দ্রাবলী কিল দশাস্তরমারুরোহ ॥ ১০ ॥ 

বুন্দা। পশ্য পশ্য, বিবশামেব চন্দ্রাবলীং স্থান্দনাগ্রতো নিধায় 

শোচতি পদ্মা । 

(নেপথ্যে ) 

কৃখণমবধেহি হদাসে তিলং বি ণঅণঞ্চলং প্লমাসেহি। 

হস্ত তুবরেই তুরঅং ণিকরুণো গান্ধিণীপুত্তো ॥ ১১ ॥ 

পৌর্ণেতে। ব্যলীকবচনেন অপ্রিয়-বচনেন। বিহস্তা অনবস্থিতা। দশান্তরং মৃচ্ছ1। 
বুন্দেতি। স্তন্দনাগ্রতঃ রথাগ্রে ॥ ১০ ॥ 

(নেপথো ) ক্ষণমবধারয় হতাশে! তিলমপি শযলাঞ্চলং 

প্রকাশয়। হস্ত! ত্বরয়তি তুরগং নিফধরুণে গান্ধিনীপুক্রঃ ॥ ১১ ॥ 

পৌর্ণমাসী । (উদ্বেগ সহকারে) আহা! সহস| সখীর এই অপ্রিয় বচনে 
অনবস্থিত। চন্ত্রাবলীর পদ্মহস্ত হইতে অদ্ধগাথিত পুষ্পমালা ম্থলিত হইয়া 

পড়িল। হায়! হায়! চন্দ্রাবলী তন্ত্রীকুল! হইয়। মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন ॥১০॥ 

বৃন্দা। দেখুন দেখুন, বিগতচেতন! চন্ত্রাবলীকে রথাগ্রে স্থাপন করিয়া পদ্মা 

বিলাপ করিতেছে। 

( নেপথো )--ঠে হতাশে! একবার ক্ষণকালের জন্যও নয়ন- 

কোণে চাহিয়া দেখ। হায়! ভায়! নিষ্ঠুর গাপ্ধিনীপুজ অক্র.ব 
অশ্বগণকে শীঘ্রগমনে উদ্যত করিতেছেশ ॥ ১১ ॥ 



৩য় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ১৭ 

পৌর্ণমাসী ৮ হস্ত বসে, রাধিকামপশ্যন্তী বাঢ়মাকুলাম্মি। 

বন্দা। ( দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য ) হা ধিক্, পশ্য পশ্য, 

ন বক্তং নাবক্তং পুরগমনবার্তাং মুরভিদঃ 

ক্ষমন্তে রাধায়ৈ কথমপি বিশাখা প্রসৃতয়ঃ। 

সমন্তাদাক্রাস্তা নিবিড়জড়িমশ্রেণীভিরিমাঃ 

পরং কর্ণাকণিব্যবহ্ৃতিমধীরং বিদধতি ॥ ১২ ॥ 

পৌর্ণমাসী। (সখেদম ) 

যন্তালোকস্ত্বখে কৃতেন নিমিষৈরাক্ষিপ্যমাণে মনাক্ 

প্রত্যুহেন বরাক্ষি তদ্বিরহিতাস্ত্ং নৌষী মীনীরপি । 

বন্দেতি। ন বক্তমিত্যাদি। কেচিত্ত, নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমপতিত্বা তৎ- 

স্থানে তাপনং পঠস্তি। তল্লক্ষণম্__উপায়াদর্শনং যত্তু তাপন্ং নাম 
তদ্ভবেদিতি। অত্র রাধাসখীনামুপায়দর্শনং তাপনম্ ॥ ১২ ॥ 

পৌর্পেতি। যস্তেতি। প্রতাহেন বিদ্বেন। নিমেষরহিতাঃ মীনপত্বাঃ ॥১৩ ॥ 

পৌর্ণমাসী । হায় বসে! আ্রীরাধিকাকে ন! দেখিয়া আমি অতান্থ আকুল 

হইয়াছি। 
বন্দা। (দক্ষিণদিকে দেখিয়া ) হা! ধিক! দেখুন দেখুন--বিশাখা প্রভৃতি 

সখীগণ শ্রীরাধিকাকে শ্রকঞ্জের মথুরাগমন-বার্তা কোনওরূপে বলিতেও 

পারিতেছে না, আবার না বলিয়াও থাকিতে পারিতেছে না, এইরূপে 

ইহারা অতিশয় জড়তা প্রাপ্ত হইয়৷ অত্যন্ত অধীরভাবে পরস্পরের 

কাণে কাণে কথা বলিতেছে ॥ ১১ ॥ 

পৌর্ণমানী। (খেদসহকারে ) হে বরনয়নে! নিমেষরূপ বিদ্লেব দ্বারা 

একবারমাত্র বাহার দর্শন-স্ুখের বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তুমি নিমেষরভিতা 



১৩৮ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

তস্মিন্ বিন্দূতি মাঁধবে মধুপুরীং দৈবান্ন জানীমক্ে 
হা রাধে প্রণয়ানুবিদ্ধমনসহ কা তে গতির্ভাবিনী ॥ ১৩ ॥ 

বুন্দ।। পশ্য পশ্য, সমন্তাদাকস্মিকেন োলাহলেন কুরঙ্গীব 

তরজিতদগ্তিরেষা বহি্বীথীমাসসাদ রাধা । 
পৌর্নমাসী । হা কষ্টম্। 

দিব্যোন্মাদময়ীমুদঘ,ণামাপ্ধাতে রাধিকা । 

যদ্দিয়মসন্থন্ধভূরিষ্টামনেকভাষাময়ীং ভারতীমুদগীরতি ॥ 

পৌর্ণেতি। দিব্যোম্মাদস্ত লক্ষণমুজ্জলনীলমণাবুক্তম। এতস্ত মোহনাখ্য্ত 
গতিং কামপুযুপেযুষঃ | ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতি 
স্থতঃ। উদযূণ1 চিত্রজল্লাগ্ান্তপ্তেদ। বহুধা মত ইতি। উদদঘূালক্ষণং 
তত্রৈবোক্তম্; স্তা দ্বিলক্ষণমুদব্ণ| নানাবৈবস্তাচেষ্টিতমিতি ৷ দিব্যোন্সাদ- 

ময়ীং দিব্যোন্মাদরতাম্ | তত প্রকৃতবচনে ময়ট ৷ অসন্বন্ধ-ভূয়িষ্ঠামসন্বন্ধ- 

বহুলাম্। অনেকভাষামক্ীং প্রাকুতসংস্কতরূপাম্। 

মীনপত্বীদিগের প্রশংদা! করিক্লা থাক, হা রাধিকে, অগ্ত সেই মাধব 

মধুপুর গমন করিলে তাহার প্রণয়াহত-হৃদয়া তোমার থে কি দশা 

ঘটবে, তাহা! আমর! জানিতে পারিতেছি না ॥ ১৩ ॥ 

বৃন্দা । দেখুন, দেখুন, চারিদিক হইতে আকম্মিক কোলাহল- 

হেতু শ্রীরাধিকা কুরঙ্গীর ন্যায় চঞ্চলনয়নে রাজপথে উপস্থিত 

হইয়াছেন । 

পৌর্ণমাসী। হায় কি কষ্ট__দেখিতেছি, শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদময়ী 

উদ্ঘূর্ণ। দশ! উপস্থিত হইয়াছে, কারণ, ইনি পরম্পরের সহিত সন্বন্ধ- 

বিঞ্হিতা। নানা-ভাষাময়ী কথা উচ্চারণ করিতেছেন। 



য় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ১৩৯ 

(নেপথ্যে ) 

বঅণবইণন্দনং স বন্ধুং রহগ্ন- 

বরোবরি পেক্খিঅ পফুরস্তং। 

স্থালতি মম বপুঃ কথং ধরিত্রী 

ভ্রমতি কুতঃ কিমমী নটন্ত্তি নীপাঃ ॥ ১৪ ॥ 

গীণমাসী | শৃুবঃ কিমাহ ললিতা । 

( নেপথ্যে) 

সহি রাহে মা বিসীদ পববদপরিক্ষমো এসো। 

পৌর্ণমাসী। শ্য়তাং বগুসায়। ব্যাহৃতি$ ৷ 
পপ শশী পাশা 

(নেপথ্যে) বজনরপতিনন্দনং সবন্ধুং রথপ্রবরোপরি প্রক্ষ্য 

স্কুরস্তম। হ্থলতীত্যাদি, কাং সংস্কৃতময়ীমিতি জ্ঞেয়ম্। প্রাগয়নং নাম 
প্রতিমুখসন্ধা্গমিদম। তল্লক্ষণম্--উত্তরোত্তররাকান্ত ভবেৎ প্রাগয়নং 

পুনরিতি ॥ ১৪ ॥ 

(নেপথ্যে) সখি বাধে! মা বিষীদ, পর্বতপরিক্রমোপক্রমঃ 

এষঃ | এষঃ পর্বতঃ পরিক্রান্তমারন্ত ইতার্থঃ | 

(নেপথ্যে) সখি! বন্ধুজনের সহিত ব্রজেন্্নন্দনকে রথের 

উপরিভাগে বর্তমান দেবিয়! আমার গাব্রস্থলিত হইতেছে কেন? 

পৃথিবীই বা! কেন ঘুরিতেছে এবং পুরোবত্তী এ কদম্বতরুগুলিও কি 
নৃতা করিতেছে? ॥ ১৪ ॥ 

পোর্ণমাসী । আচ্ছা) ললিতা কি বলে-__তাহ। শুনা যাউক । 

(নেপথ্যে) সখি বাধে! ছুঃখিত। হইও না, এইমাত্র পর্কত- 

উল্লজ্ঘনের আরম্ভ হইল । 

পৌর্ণমাসী | শ্রীরাধার কথা শ্রবণ কর। 



১৪০ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

( নেপথ্যে ) 

সহচরি পরিভ্্কাতং স্যঃ সমস্তমিদং ময়া 

পটিমপটলৈস্তং নিহ্কোতুং কিয় প্রভবিষ্যসি । 

বিরম কৃপণে ভাবী নায়ং হরেবিরহক্রমো 

মম কিমভবন্ কণ্টে প্রাণ! মুহুনিরপত্রপাঃ ॥১৫॥ 

বৃন্দা। ভগবতি, বিবক্ষুরিব বিশাখা লক্ষ্যতে । 

(নেপথ্যে ) 

তং বিদ্ধধসিঅ কংসং রত্তিমুহে তৃহ মেলিস্সই প্রণই । 

সহি মা ঘুম্ম বিলক্খা কৃখমাবদীণং ধুরীণাসি ম ১৬॥ 

(নেপথ্যে রাধাহ।) পর্টিমপটলৈঃ চাতুরীপমূহৈঃ। নিহ্বোতুং 

গোপয়িতুম্। কৃুপণে জনে ইতি সন্বোধনং সপ্তম্যন্তং বা ॥ ১৫ ॥ 
(নেপথ্যে ) তং বিধ্বংস্ত কংসং রাত্রিমুখে মিলিষ্যতি প্রণয় । 

সখি! মা ঘূর্ণয় বিলক্ষা ক্ষমাবতীনাং ধুরীণাসি। অত্র বিলক্গ 

বিশ্ময়ান্িতা । বিলক্ষো। বিন্মরাঘিত ইতামরঃ ॥ ১৬ ॥ 

(নেপথ্যে) সধি! আমি এখনই সমস্ত ব্যাপার জানিতে 
পাবিয়াছি, তুমি কি চাতুরীর দ্বারা কিছু গোপন করিতে সমর্থ হইবে? 

হেনিষ্ুরে! ক্ষান্ত হও, হরিবিরহক্লেশ আমার ঘটিবে না। কারণ, 
আমার প্রাণকি বারম্বার কদেশে উপস্থিত হইয়৷ নিল্লজ্জ হইয়। 

থাকিবে? অর্থাৎ তাহা! কি বহির্গত হইবে না? ॥ ১৫ ॥ 

বৃন্দা। ভগবতি ! বিশাখার কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে বলিয়া! দেখা যাইতেছে 

(নেপথ্যে )--সথি ! প্রণয়ী জন কংসকে বধ করিয়। রাত্রিকালে 

তোমার সহিত মিলিত্র হইবেন, অতএব তুমি বি্রয়ান্বিতা হইয়। ঘূর্ণ 
পরিত্যাগ কর, ষেহেতু, তুমি ক্ষমাবতী রমণীদিগের শিরোমণিম্ব রূপ। ॥১৬। 



এপ অস্কঃ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৪১ 

পৌর্ণমাসী । “সমাকর্ণয় বরবণিনীবণিতম্। 

( নেপথ্যে ) 

নাশ্বাসনং বিরচয় ত্বমিদং হতাশে 

শুষ্যন্মুখী মম গুণং পরিকীর্তয়ন্তী | 

দুরা মার্দবভূতোহপি মুহুঃ ক্ষমায়াঃ 

কুক্ষিং বিদারয়তি পশ্থ রথালনেমিঃ ॥ ১৭ ॥ 

পৌর্নমাসী । অহহ রাঁজীবনেত্রযা ত্রা-বিত্রাসিতচেতাঃ কা মপ্যধৈর্য্য- 
দীক্ষামুরীচকার চকোরাক্ষী। 

বুন্দা। ক্ষণং বিক্রোশম্তী লুঠতি শতাঙলস্য পুরতঃ 
ক্ষণং বাম্পপ্রস্তাং কিরতি কিল দৃষ্টিং হরিমুখে । 

পৌর্পেতি । বরবণিন্ত। শ্রীরাধায়া৷ বণিতং ভাষিতম্। 

( নেপথো ) মার্দ্বভূতোহপি কঠিনায়! অপি ক্ষমায়াঃ ধরিব্র্যাঃ। 
পক্ষে ক্ষমায় ধৈর্যান্ত । কুক্ষিম্ উদরম্। রথাঙ্গনেমিঃ চক্রধার ॥ ১৭ ॥ 

বন্দেতি। শতাঙগশ্ত রথম্ত । পুরতঃ অগ্রে। বাম্পগ্রস্তাং অশ্রযুক্তাম্। 

পৌর্ণমাধী। বরবর্িনী শ্রীরাধিক কি বলিতেছেন, তাহ! শ্রবণ কর $-_- 

(নেপথ্যে )_হে হতাশে ! আমার গুণকীর্তনে বিশুফবদন' 

হইয়! আর আশ্বাস চন] করিও না। প্র দেখ, রখাঙ্গচক্র অতি কঠিন 

পুথিবীর কুক্ষি বিদীর্ণ করিতেছে ॥ ১৭ ॥ 

পৌর্ণমানী | হায় হায়, রাজীবলোচন শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাব্রার় ভীতচিত্া 

হইয়া এই চকোরাক্ষী শ্রীরাধিক। কোন্ অধৈর্ধ্যপৃর্ণ। অবস্থা অঙ্গীকার 
করিলেন? (অর্থাৎ মৃচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন?) 



১৪২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্গ: 

ক্ষণং রামন্তাগ্নে পততি দশনোত্তস্তিত-তৃণ। 

ন রাধেয়ং কং বা ক্ষিপতি করুণাস্তোধিকুহরে ॥ ১৮ ॥ 

পৌর্ণমাসী। (সাঅ্রম্) হা হস্ত হস্ত। 
ন হিন্যান্ত। দৃষ্টিঃ ক্ষণমধরপালীপরিমলে 

যয়া কংসারাতেঃ প্রিয়লহচরীণামপি পুর2 | 

গুরুণামপ্যগ্রে বদ্কলিতলজ্জাবলিরভূ- 

দিয়ং রাধা সগ্যস্তদিহ মম চেতো গ্রপয়তি ॥ ১৯ ॥ 

দশনোতভ্তিত-তৃণা দশনৈরুত্তস্তিতানি তৃণানি ষয়। স। করুণান্তোধি- 

কুহরে কারুণ্যসমুদ্রবিলে । কুহরং শুষিরম্। শুধিরং বিবরং বিলমিতা- 

মর ॥১৮॥ 

পৌর্ণেতি। পালীরশ্ স্কপউ.ক্তিযু। অক লিতলজ্জাবলিঃ অস্বীক তলজ্জা শ্রেণী ॥১৯ 

বুন্দা। অহো! শ্রীরাধিক। কখনও বা চীৎকার করিতে করিতে রথের 

অগ্রে লুণ্ঠিত হইতেছেন, কখনও বা বাম্পাকুললোচনে শ্রীকৃষ্ণের মুখে 

দৃষ্টিক্ষেপণ করিতেছেন, কখনও বা দত্তের দ্বারা তৃণ ধারণ করিধ' 

রামের অগ্রে পতিত হইতেছেন,_ এইরূপ অবস্থায় ইনি কাহাকে ৭ 

শোকপাগরে নিমগ্ন করিতেছেন ? ॥ ১৮ ॥ 

পৌর্ণমাসী। ( অশ্রুপূর্ণলোচনে ) হায়,কি কষ্ট ! যিনি লঙ্জাবশে প্রিয় 

সখীর্দিগের সমক্ষেও কংসারি শ্রীরুষ্ণের অধরবাহী সৌরভে কখনও 

দৃষ্টি হস্ত করিতেন না সেই শ্রীরাধা অন্য গুরুজনগণের অগ্রে লঙ্জ। 

বিসর্জন দিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ইহাতে আমার চিতে 

সাতিশয় দুঃখের উদয় হইতেছে ॥ ১৯॥ 



৩য় অঙ্ক ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৪৩ 

€ পুননিরূপ্য ) 
রথিনঃ পথি পশ্যতঃ সখেদং 

বত রাধাবদনং মুরান্তকস্ত | 

কিরতো নয়নে ঘনাশ্রুবিন্দু- 

নরবিন্দে মকরল্দবশ ক্রেমেণ ॥ ২০ ॥ 

বৃন্দা। ভগবতি, নুনং কুমারীণাং প্রাণাঃ প্রাণেশ্বরেণ সাদ্ধমেবাদ্ধ 
প্রযাস্থ্যস্তি | 

পৌর্ণমাসী। পুজি! হরেঃ সন্দেশ-হরং পশ্য পশ্য, 

এতান্তৃর্ণং নয়ত কীয়তীরার্তি-মিশ্রাস্তমিত্রা 
ভাবী ভব্যাঃ পুনরপি ময় মঙ্গলঃ সঙ্গমো৷ বঃ। 

পৌর্ণেতি। পুনব্রিতি । রিলে রথমারঢ়স্ত সথেদং যথা! স্তাত্তথা রাধা- 

বদনং পশ্ঠতে। মুরাস্তকস্ত নয়নে অরবিন্দ-মকরন্দবৎৎ ঘনাশ্রবিন্দুন কিরত 

ইত্যন্থয়ঃ ॥ ২০ ॥ 

পৌর্ণেতি। হে ভব্যাঃ! এতান্তমিঅ। রাত্রীস্ত,৭ং নয়ত ক্ষিপত। বাম্প- 
মিশ্রত্বেন দ্রিবসানামপি রাত্রিতয়াধ্যবসানং কৃতম্। পুনময়া সহ বে! 

( পুনরায় নিরূপণ করিয়। ) শ্রীরাধার এই ছুঃখপরিপূর্ণ মলিন বদন 

দর্শন করিয়। রথারঢ শ্রীকৃষ্ণের বদনকমল হুইতে ক্রমশঃ অশ্রুনূপ 

মকরন্দপাত হইতেছে ॥ ২০ ॥ 

বৃন্দা। ভগবতি ! নিশ্চয়ই এই কুমারীদিগের প্রাণগুলি আজ প্রাণনাথের 

সহিতই গমন করিবে । 

পৌর্ণমাপী। পুতি! দেখ দেখ, এই শ্রীরুষ্ণের প্রেরিত দূত 
আসিল। «হে শান্তণীলাগণ ! তোমরা কোনওরূপে এই কয়েকটি 



১৪৪ ললিতমাধবনাট কম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

ইথ্থং দীর্ঘেরঘবিজয়িনা হস্ত সন্দানিতোহভু- 
দাশাপাশৈঃ সরসিজদৃশাং প্রাণসারঙ্গসঙঘঃ ॥ ২১। 

বৃন্দা। (সব্যথম্) 

ন পিবতি মকরন্দং বুন্দমিন্দিন্দিরাণাং 

বনমপি ন মযুরাস্তাগুবৈমর্য়স্থি | 
বিদধতি চ রথাঙ্গাঃ স্বাঙ্গনাত্তিন সঙ্গং 

সরতি সরসিজাক্ষে গোষ্ঠতঃ পত্তনায় ॥ ২২।॥ 

যুক্মাকং মঙ্গলঃ সঙ্গমো ভাবী ভবিষাতীত্যর্থঃ | সন্দীনিতো। বন্ধঃ। 

সার্ঙ্গসজ্বঃ মুগসমূহঃ ॥ ২১ । 

বুন্দেতি। ইন্দিন্দিরাণাং ভ্রমরাণাম্। রথাঙ্গাঃ চক্রবাকাঃ। পত্রনায় 

পুরায় ॥ ২২ ॥ 

দরঃখপুর্ণ রজনী অতিবাহিত কর, পুনরায় আমার সহিত তোমা- 

দের মঙ্গলজনক মিলন হইবে*__এইরূপে অঘবিজেতা শ্রীকৃষ্ণ সুদীর্ঘ 

আশাপাশের ছারা কমলাক্ষীদিগের প্রাণরূপ কুরঙ্গসমৃহকে বন্ধন 
করিলেন ॥ ২১ ॥ 

বৃুন্দা। ( অতান্ত ব্াথিত হইয়া) হায়! কমলনয়ন শ্রীকুষ্চ গোকুল 

হইতে মথুরায় গমন করায় ভ্রমরগণ আর মধু পান করিতেছে না 

ময়ুরগণ নৃত্য করিয়া আর শ্রীবুন্দাববকে অলঙ্কৃত করিতেছে 
না, চক্রবাকগণও আর নিজ নিজ পত্বীগণের সঙ্গ করিতেছে 

না।২২॥ 



ওয় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৪৫ 

পৌর্মাসী |» ( নেমিবক্নুস্থত্য সখেদম্) 
অহহ ! 

অদ্বীপে ক্ষিপতী সমস্ত-জগতীমস্তো ক-শো কাশ্মুধো 
রাধা সম্ভৃত-কাকুরাকুলমসৌ চক্রে তথা ক্রন্দনম্। 
যেন স্যন্দন-নেমি-নিশ্ি ত-মহাসীমস্ত-দভ্তাদিদং 

হ1 সর্ববংসহয়াপি নির্ভরমভূদ্দ রাদ্বিদীণং ভুবা ॥ ২৩॥ 

সুন্দা । হা কষ্টং ! হা কষ্টং রি ॥ | 

পুরঃ চন ধাবতি স্ফুরতি চিত্রিতেব কচি গু 
তনোতি হসিতং ক্কচিৎ বচন তীব্রমাক্রন্দতি । 

পৌর্ণেতি। অদ্বীপে দ্বীপরহিতে | স্তন্বননেমিনা নিম্মিতো যো মহানীমন্তো 

রেখাবিশেষস্তশ্ত দস্তাৎ । সর্বংসহয়াপি ভূবা দূরং ব্যাপ্যেদং নির্ভরং 

বিদীর্ণমভূৎ২ ভাবে ক্তঃ॥ ২৩॥ 

পৌর্ণমাসী । (রথনেমি-চিহ্নিত পথের অনুসরণ করিতে করিতে সখেদে ) 

হায়! শ্রীরাধ। কাকুবাক্যের দ্বারা এমন আকুলভাবে ক্রন্দন করিতে- 

ছেন যে, তন্বারা তিনি নিখিল জগংকে আশ্রয়ভীন শোকসাগরে ক্ষেপণ 

করিতেছেন । হায়, যেন এই শোকভরেই পৃথিবী রথচক্রাগ্রনির্্মিত 

রেখার ছলে বহুদূর ব্যাপিয়৷ বিদীর্ণ হইয়া গেলেন ॥ ২৩ ॥ 

বৃন্দা। হায়,কি কষ্টের কথা! মুকুন্দবিরহজাত আধির দ্বার! মুহুমুন্ঃ 
অধীর হইয়া ধীরস্বভাবা এই শ্রীরাধ। কথনও ব! ধাবিতা হইতেছেন, 

কখনও ব! চিত্রাপিতের স্ঠায় স্তক হইতেছেন, কখনও বা উন্মত্ের 
১৩ 



১৪ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অস্কঃ 

ইয়ং প্রলপতি ক্কচিত কচন মৌনমালম্বতে 

মুকুন্দবিরহোদগতৈমু'হরধীরধীরাধিভিঃ ॥ ২৪ ॥ 

(নেপথ্যে) 

ক নন্দকুলচন্দ্রমাঃ কক শিখিচন্দ্রকালক্কতিঃ 

ক মন্ত্র-মুরলীরবঃ ক নু স্ুুরেন্দ্র-নীলদ্ত্যতিঃ | 

ক রাসরস-তাগুবী কক সথি জীবরক্ষৌবধি- 
নিধির্মম সুহৃত্তমঃ ক বত হস্ত হা ধিথিধিম্ ॥ ২৫ ॥ 

বৃন্দেতি । মুকুন্দবিরহাত্দগতৈরাধিভি মনঃপীড়াভিরধীরধীঃ সতী, কচন 

ধাবতীত্যাগ্ন্বয়ঃ। চিত্রিতেব স্তবেব আক্রন্দতি রোদ্িতি ॥ ২৪ ॥ 

নেপথ্যে রাধাহ, অত্যুতৎকথয়! পুনঃ পুনঃ প্রগ্নঃ। উত্তরমনবাপ্য 

বিয়োগজনকং বিধিং নিন্দাতি ॥ ২৫ ॥ 

হ্যায় হাস্ত করিতেছেন, কখনও ব1 তীব্রভাবে ক্রন্দন করিতেছেন, 

কথনও বা প্রলাপ করিতেছেন এবং কথনও ব1 মৌন অবলম্বন করিয়! 

থাকিতেছেন ॥ ২৪ ॥ 

( নেপথ্যে )--সেই নন্দকুলচন্দ্রম৷ কোথায়? নেই শিখিপুচ্ছভূষণ 

কোথায়? মৃূরলীর রবরূপমন্ত্রে যিনি আমাদিগকে আকর্ষণ করেন-- 

সেই প্রাণেশ্বর কোথায়? সখি! সেই নীলমণি কোথায় গেলেন? 

রাসরসের নৃত্যকারী সেই রদসিকশেখর কোথায়? আমার 

জীবনরক্ষার ওষধি, আমার সুহ্ৃতশ্রেষ্ঠ সেই মহারত্ব কোথায়? 
হা বিধাতঃ! তোমাকে ধিক্, তুমি তাহাকে কোথায় লইয়া 

গেলে 11 ২৫ ॥ 
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পৌর্মাসী ।* ধিকু কষ্টং মুর্তমেতদ্দ,মিবারং কারুণ্যডন্বরং পরি- 
লম্বতে, তদিতন্র্ণং মে প্রস্থিতিঃ পথ্য! । 

বুন্দা। ভগবতি ! মুখরামত্র সন্নিধাপয়িতূমিচ্ছামি | 

 ইত্যুভে নিজ্ঞান্তে । 
বিক্ষস্তকঃ। 

( ততঃ প্রবিশতি সখীভ্যামাশ্বাস্যমানা রাধা ) 
বাধা । (সাক্রন্দম্) 

নিপীতা ন স্বৈরং শ্রুতিপুটিকয়া নম্দ্রভণিতি- 
ন্দৃষ্টা নিঃশঙ্কং হৃমুখি মুখপস্কেরুহরুচঃ | 

শশ্েস্প পিপল ০ স্পা 

পৌর্ণেতি। মূর্ভং মৃত্তিমৎ। কারুণ্যডম্বরং কারুণ্যাধিক্যম্ । পথা। ছিত- 
কারিণী। 

বিম্তকেতি । ভবেদিক্ষস্তকে! ভূতভাবিবস্ত্ংশস্চক ইতি । 
রাধেতি। নিপীতেতি। প্রথনং বিধুতং নাম মুখসন্ধ্যঙ্মমিদম্। তল্লক্ষণম্__ 
পৌর্ণমাসী। হায়, কি কষ্ট! ছুনিবার কারণ্যাধিক্য মু্তি ধারণ করিয়া 

উপস্থিত হইয়াছে, অতএব এ স্থান হইতে শীদ্ত প্রস্থানই হিতজনক। 
বন্দা। ভগবতি ! মুখরাকে এই স্থানে উপস্থিত করিতে ইচ্ছা করি। 

| অতঃপর উভয়ের প্রস্থান । 
বিফস্তক | 

(তদনস্তর সীঘয়-কর্তৃক আশ্বাসিতা হইয়৷ শ্রীরাধিকার প্রবেশ) 
রাধা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) হে সুমুখি! আমি প্রাণ ভরিয়া 

যথেচ্ছভাবে কর্ণপুটের দ্বারা প্রিয়তমের পরিহাসবাকা পান করি নাই, 
আমি নিঃশঙ্কভাবে সেই কমললোচনের মুখকান্তি দর্শন করিতে পারি 
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হরেরবক্ষঃ-পীঠং ন কিল ঘনমালিঙ্গি তমভু- 

দিতি ধ্যায়ং ধ্যায়ং স্ফুটতি লুঠদন্তর্মম মন (২৩॥ 

বিশাখা । হলা কহুস্স পচ্চাঅমণসন্ধেসং জাণন্তী বি ঈবিসে 
বেঅণাণল-ঝলক্কারে অপ্লাণং পকৃখিবন্তী কীস সহীণং পবাণং 

করীসেণ রন্ধেসি । 

রাধা । চেতঃ খিন্নজনে হবেঃ পরিণতং কারুণ্য-বীচীভরৈ- 

রিত্যাভীর-নতক্রবাং সথি ভবেদালোকসম্ভাবন] । 

বিধূতং কথিতং দ্ঃখমভীষ্টার্থানবাপ্তিত ইতি । অত্র শ্রীকৃষ্ণন্ত দর্শনা- 

লিঙ্গনাগ্ানবাপ্ত্য। ত্রঃখং “বিধৃতম্ঃ | ঘনং নিবিড়ং যথ! স্তান্তথা মগান্ত- 

মনো! লুঠৎ সৎ স্ফুটতি বিদীর্যাতি ॥ ২৬ ॥ 

বিশাখেতি । সখি! কৃষ্ণ্ত প্রত্যাগমনসন্দেশং জানন্তাপি ঈদুশে বেদনা- 

নল-ঝলতকারে আত্মানং পরিক্ষিপত্তী কন্মাৎ সখীনাং প্রাণান্ কারীষেণ' 

রন্ধয়সি। কারীষ উতৎপলিকাগ্রিঃ। 

রাধেতি। হরেশ্চেতঃ কারুণ্য-বীচী-ৈঃ খিন্নজনে পরিণতং সদয়ত্বম্ ইনি! 

নাই, তাভার স্ুবিস্তৃত বক্ষঃপীঠও আমি গাঢ়ভাবে সআলিঙ্গন করিত 

পারি না২ই__-এই সকল চিন্তা করিতে করিতে আমার মর্ম বিদীণ 

হইতেছে ॥ ২৬ ॥ 

বিশাখা । সখি! শ্রীরুষ্ণের প্রত্যাগমন-সংবাদ জানিয়াও কেন ঈদৃশ 
বেদনানলের জ্বালায় আপনাকে ক্ষেপণ করিয়া সখীদিগের প্রাণ 

গোময়াগিতে দগ্ধ করিতেছ ? 

শ্রীরাধিকা । সখি, শ্রাীকষ্চের চিত দীনজনের প্রতি কারণ্য-তরঙ্গে পরিপূর্ণ 
এই হেতু গোপকুমারীদিগের পক্ষে শ্রীকুষ্ণদর্শনের সম্ভাবনা ঘটিতে 
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মন্মগ্রন্থি-নিকৃন্তন-ব্যবসিনী তং তাদৃশং বৈরিণী 
ক্ররেয়ং বিরহব্যথা ন সহতে মন্তাগধেয়োসবম্ ॥ ২৭ ॥ 

(উত্যার্তিং নাটয়ন্তী ) 
টন্তাপী পুটপাকতোহপি গরলগ্রামাদপি ক্ষোভণো 

দত্তোলেরপি ছুঃসহঃ কটুরলং হুন্মগ্রশল্যাদরপি । 

ীব্রঃ প্ৌটবিসৃচিকা-নিচয়তোহপুযুচ্চৈ্মমায়ং বলী 
মন্মান্যগ্ক ভিনত্তি গোকুলপতেবিশ্লেষজন্মা জ্বরঃ ॥ ২৮ ॥ 

ইতাঁতি পাঠে ক্রিরাপদমৃহাম্। উন্বত্বায়াস্তস্তা অসম্বন্ধবাকাত্বাৎ। এতীতি 

পাঠে ইতি পদমূহাম্ ৷ তাদৃশং মদ্তাগ্যোৎসবম্ ইয়ং বিরহবাথা ন সহতে 

ইতান্বয়ঃ | বিরোধনাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্ | তলক্ষণম্চ__যত্ত বাসন- 

মায়াতি বিরোধ: ন নিগদ্ধতে ইতি। অব্র ষষ্ঠ এব বিরোধাগমনেন 

বিরোধঃ দর্শনসন্তাবন! চেত্ৃদ1 কথং শোচসীত্যত্রাহ মন্মেত্যাি ॥ ২৭ ॥ 

উত্তাপীতি। পুটঃ টতৈজসদ্রবীকরণপাত্রম্। তম্ত পাকোহর্কঃ পুটটাহ্যৎ- 
ক্ষিপ্ডে। যঃ কশ্চিদবয়বস্তম্মীৎ। ক্ষোভণে। মোহকারী। দত্তোলেঃ বজ্রাৎ। 

বিস্থচিক। ব্যাধিবিশেষঃ ॥ ২৮ ॥ 

পারে, কিন্ত আমার পরম শক্ররূপিণী মর্মগ্রন্থিচ্ছেদনশীল। জ্ুর-বিরহব্যথ 

আমাব তাদৃশ পৌভাগ্যোৎসব সহা করিতে পারিবে না। (অর্থাৎ 

প্রবল-বিরহে আমার জীবন ততকাল পর্য্যন্ত থাকিবে না) ॥ ২৭ ॥ 

(ইহা বলিয়া অতিশয় শোক-প্রকাশ করিতে লাগিলেন ) 

হায়! হায়! পুটপাক হইতে ও উত্তাপযুক্ত, তীব্র-গরল হইতেও 

মোহকারী, বজ হইতেও ছুূঃসহ, হৃদয়শূল হইতেও কটু, প্রচ 

বিস্থচিকা-ব্যাধি হইতেও তীব্র, গোকুলপতির বিরহজাত বলবান্ জ্বর 
পরম-দস্তভরে আমার মর্খস্থান-সমূহ ভেদ করিতেছে ॥ ২৮ ॥ 
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( ইতি মুক্তকং রোদিতি ) 

(নেপথ্যে ) 

অগ্ঠ প্রাণ-পরাদ্ধতোহপি দয়িতে দূরং প্রযাতে হরো 
হা ধিগুঃসহ-শোক-শঙ্কুভিরভূদ্িদ্ধান্তরা রাধিকা । 

তেনাস্তাঃ প্রতিষেধমাধ্যচরিতে ! ত্বং মা কথা মা কৃথাঃ 

ক্ষীণেয়ং ক্ষণমত্র স্থ্ঠু বিলুঠতবার্তৃস্বরং রোদিতু ॥ ২৯ ॥ 
ললিতা । ( নেপথ্যাভিমুখমালোক্য স্বগতম্) বুন্দে সাহু সানু 

জং ণিবারপুম্মুহী মুহুর! ভূএ নিবারিদা । 

(নেপথ্যে )-_ বুন্দাহ, হে আর্্যচরিতে মুখরে ! উপন্াসনাম 
প্রতিমুখ-সন্ধাঙ্গমিদম্। তল্পক্ষণম্-_যুক্তিভিঃ সন্ধিতো যোইর্থ উপন্যাস: 

স উচাতে ইতি । অত্র যুক্তিমদর্থঃ প্রকট এব। ২৯॥ 

ললিতেতি। বৃন্দে! সাধু সাধু, যন্নিবারণোন্মুখী মুখরা ত্বয়৷ নিবারিতা। 

(ইহা৷ বলিয়৷ মুক্তকণ্ে রোদন করিতে লাগিলেন ) 

(নেপথ্যে )--কোটি-কোটি-প্রাণাপেক্ষাও প্রিম্ঘতম হরি দে 
গমন করায় শ্রারাধিকার অদ্য হুঃসহ শোকশুলের দ্বার মর্খস্থল বিদ্ধ 

হইয়! গিয়াছে, অতএব হে আর্ধাচন্সিতে মুখরে ! এখন তুমি আর 
কিছুতেই ইহাকে নিবেধ করিও না, এই ক্ষীণাঙগী ক্ষণকাল ভূমিলুঠন 
করিয়! আর্তস্বরে প্রাণ ভরিয়। রোদন করুন্ ॥ ২৯॥ 

ললিতা । (নেপথোর দিকে লক্ষ্য করিয়া! শ্বগত) বুন্দে! শ্রীরাধিকাকে 

নিবারণোস্ততা মুখরাকে নিবারণ করিয়া তুমি উত্তম কার্ধ্য 

করিয়াছ। 
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রাধা (পুনশ্চক্রবাকীং বিলোক্য সাভ্যর্থনম্ ) 

ইয়মুপগতা প্রাচীতন্ত্ং রথাঙ্গি! হরি- 
স্তব পদমগাদক্ষো রস্যা প্রবৃত্তিমুদীরয় । 

বিলয়তি রথ-ক্লান্তিং হস্ত প্রভোঃ পথি তস্য কঃ 

প্রণয়তি জনঃ কো বা পত্রাস্কুরাদিপরিক্ষিয়াম্ ॥৩০॥ 

ললিতা । পিঅসহি ! বিওইণীপিউরম্ব কুড়ুম্ং কলম্বসাহি- 

সিহরে, মন্ুরাপথ্থাপণুকষ্ঠিদং বিম পেক্খ বলিপুট্ঠরাঅং। 

রাধেতি। ইয়মিতি | রথাঞ্চি হে চক্রবাকি! প্রবৃত্তিং বার্তীম্ উদীরম্ব 

কথয় । বিলয়তি নাশয়তি | ক্লাস্তিং শ্রাস্তিম। প্রণয়তি করোতি ॥ ৩০ ॥ 

সলিতেতি | প্রিযসখি!  বিয়োগিনী-নিকুরম্বকুটন্ব২ং কদদ্ঘশাখি-শিখরে 

মথুরাপ্রস্থানোৎকণ্ঠিতমিব পশ্ত বলিপুষ্টরাজম্। বলিপুষ্টাঃ কাকাস্তেষাং 
রাজানম্ । 

ব্লাধা। (পুনরায় চক্রবাকীকে দেখিয়া অভ্যর্থনা করিয়া) হে চক্র- 

বাকি ! তুমি ত পুর্ধদিক হইতে আসিতেছ, হরি নিশ্চয়ই তোমার 

নেত্রপথের আম্পদীভূত হইয়াছেন, অতএব তাহার সংবাদ 

বল। পথে পরিশ্রান্ত হইলে কেই ঝ তাহার রথশ্রান্তি নিবারণ 

করিতেছে এবং কেই বা তাহার বেশভৃষণাদি যথাস্থানে বিশ্ত্ত 

করিতেছে ? ॥ ৩০ ॥ 

ললিতা । প্রিয়সখি! কদম্ববৃক্ষ-শিখরে অবস্থিত এই বায়সরাজের দিকে 
চাহিয়। দেখ ) বিরহিণীগণের কুটুম্বরূপে এ যেন মধুরাযাত্রার জন্ত 

উত্কন্ঠিত হইয়াছে । 
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রাধা ( সশ্রাঘম্) ৃ 

ভ্রাতর্বায়স-মগুলী-মুকুট হে! নিজ্ম্য গোষ্ঠাদিতঃ 
সন্দেশং বদ বন্দনোত্তরমমুং বুন্দাটবীন্দ্রায় মে। 

দগ্ধ,ং প্রাণপশুং শিখী বিরহভূরিন্ধে মদ্গালয়ে 

সান্দ্রং নাগরচন্দ্রভিন্ধিরভসাদাশার্গলা-বন্ধনম ॥৩১॥ 

( সব্যতঃ শারিকামবেক্ষ্য ) 

ন বেল্সি সথি শীরিকে যদ্সি তস্ত দূতী হরে- 

রিদং প্রথমতঃ স্যণ্টং কথয় মুঞ্চ বার্তাং পরাম্। 

রাধেতি । ভ্রাতরিতি। বন্দনাছত্তরং বিরহজন্মন1 বহিঃ দীপ্যতে । ভিন্ধি 

ছিন্ধি। রভসাৎ শীঘ্রম্ ॥ ৩১ ॥ 

রাধেতি। নবেন্মীতি। পিষ্টঃ চূর্ণীকৃতঃ কট্ুকণ্টকঃ উগ্রশত্রঃ ক্ষুদ্রশত্রৌ চ 

রাধা । (শ্লাধার সহিত ) হে ভ্রাতঃ! হে বায়সকুলচুড়ামণি! তুমি 
গোকুল হহতে গমন করিয়া বন্দনা-পুরঃনর বুন্দাবনেশ্বরকে এই সংবাদ 

বলিবে যে; হে নাগব্রচন্দ্র! তোমার বিরহ্থাগ্ন আমার অঙ্গরূপ আলয়ে 

আমার প্রাণপশ্ুকে দগ্ধ করিবার জন্ত সানন্দে প্রজ্বলিত হয়! 

উঠিক়াছে, অতএব তুমি তাহার মিলনাশারূপ অর্গলধন্ধন ছেদন করিয়া 
দেও ॥ ৩১ ॥ 

(বামর্দিকে শারিকাকে দেখিয়৷ )-_-সথি শারিকে ! তুমি যে 

হরির দূতী, তাহা আমি জানিতাম লা» অতএব এখন অন্য 

বার্তা পরিত্যাগ করিয়া পর্ধপ্রথমে স্পষ্ট করিয়া বল যে, তিলি 
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স.িষট-কটুকণ্টকঃ সথিভিরাবুতে। বর্তৃতে 
রো রথ ইতি ক্রবন্ কিমধুনা প্রতীচীমুখঃ ॥৩২।॥ 
(ইতি ক্রোশন্তী সশঙ্কম্ ) 

কিং জপ্লিস্সদি সম্পদং গুরু অণে৷ হ1 বৈণবং ক্কাম্ৃতং 
জুত্তিং সোঅহরং স্থণামি ণ কহং হা ণস্মভঙ্গী ক সা। 

কিং ধারেমি ন ধেরিঅং কৃখণ মহং হা প্রাণনাথঃ ক্ক মে 

কণ্ং মুঞ্চধ বে পরাণ-হদআ হা ধিড্ ন দৃষ্টো হার ॥ ৩৩ ॥, 

_ কণ্টকঃ ইতি কোষঃ। অধুনা সধুনা কিং প্রতীচীমুখঃ সন্ রথো রথ ইতি 

ক্রুবন্ বর্তত ইতান্বেয়ম্ ॥ ৩২ ॥ 

প্রাধেতি। কিং জল্লিষ্যতি সাম্প্রতং গুরুজনো৷ হা বৈণবং ক্কামৃতং যুক্তিং 

শোকহরং শৃণোমি ন কথং হা নর্শমুভঙগী ক সা। ধৈর্ধযং কিং ন 

ধারয়ামি। হস্ত হৃদয়ে ভা প্রাণনাথঃ ! কমে ক মুঞ্চত রে প্রাণ- 
হতকা! হা ধিড ন দৃষ্টে ভরিঃ। গ্ত্তান্তানেকময়ত্বং 

দীব্োন্মাদজনিতত্বাৎ ॥ ৩৩ ॥ 

 ক্ষুদ্রশক্র সংহার-পুরঃসর সুহাদ্গণে পরিবেষ্টিত হইয়া পশ্চিমমুখ হইয়া 

এখন কি “রথ” “রথ” এই শব্দ বলিতেছেন ? ॥ ৩২ ॥ 

(এই বপিয়া ভয়ের সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে) হার! 

সম্প্রতি গুরুজন কি বপিবেন? এখন সেই বংশীনাদামৃত কোথায় ? 

সেই শোকভারিণী যুক্তিই বা কোথায়? সেই পরিহাসভঙ্গীই বা! 

কোথায় ? কি প্রকারেই বা আমি ক্ষণকাল ধৈর্যধারণ করিব ? হায়! 

আমার প্রাণনাণ কোথায় £ হায়, আমাকে ধিকৃ! আমি এখনও 

হরিকে দেখিতে পাইলাম না । অরে হতভাগ্য প্রাণ! শীত্র আনার, 

কঠদেশ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৩ ॥ 
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বিশাখা । (অপবাধ্য ) ললিদে! তুরিমং কুণু কংপি উবাঅং 

জেণ এসো পরাণবিদ্দোহী পিঅসহীএ বেঅণতরঙ্গো ক্খণং 

বি সিটিলীঅদি । 

ললিতা । (রাধামুপেত্য সংস্কতেন ) 

আশঙ্কেমহি পঙ্কজাক্ষি কুতকী নিম্মায় মায়াং ক্রমা- 

দক্রুরাদিময়ীং হরিঃ পরিহসত্যম্থান কলাবানলম্। 

মোক্তং ন ক্ষমতে কদাপি যদয়ং বৃন্দাটবীকন্দরং 

শক্যঃ প্রেক্ষিতৃমণ্জিসা সখি স চে কুপ্জ্রাস্তরে মৃগ্যতে ॥ ৩৪ ॥ 

বিশাখেতি । কর্ণে লগিত্বাহ, ললিতে ! ত্বরিতং কুরু কমপি উপাক্ং যেন 

এষঃ প্রাণবিদ্রোহী প্রিয়সখ্যা বেদনা তরঙ্গঃ ক্ষণমপি শিথিলায়তে | 

ললিতেতি । আশঙ্কেতি। কুতকী হরিঃ ক্রমাদক্র,রাদিময়ীং মায়াং নির্্মায়।- 

স্লাকমলং পরিহুসতি যস্মাদয়ং কদাপি বৃন্দাটবী-কন্দরং মোক্ত,ং ন 
ক্ষমতে । যদি কুপ্জান্তরে মুগ্যতে তহ্ঞ্জস! প্রেক্ষিতুং শকাঃ 

স্যাদিত্ান্বেয়ম্ ॥ ৩৪ ॥ 
স্পা শিপ শি পপ শা াাটী কপি নি ্ িশিশি শপ শী শাশাশা্পাশা শসা পি স্পিস্তিসপপা পপ আপা পচ 

বিশাখা । (কাণে কাণে) ললিতে ! শীঘ্র এমন কোনও উপায় কর, 

যাহাতে প্রিয়সখার প্রাণহারী এই বেদনা-তরঙ্গ ক্ষণকালের জন্ত 

কিঞ্চিৎ উপশান্ত হয়। 

ললিতা । (শ্রারাধার নিকটে আপিয়া সংস্কৃত ভাষায়) হে পঙ্কজাক্ষি ! 

আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, কলাভিজ্ঞ চতুর হরি ক্রমশঃ অক্রুরাদিমরা 

মায়া নিম্াণ করিয়া আমাদের সহিত অতিশয় পরিহাস করিতেছেন। 

কারণ, তিনি ত বুন্দাবনকন্দর পক্রিতাগ করিতে কখনও সমর্থ নহেন, 

অতএব হে সখি, যদি তাহাকে কুপ্রান্তরে অন্বেষণ করা৷ যায়ঃ তবে 

অবশ্যই দেখিতে পাইব ॥ ০৪ ॥ 



৩য় অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৫৫ 

বিশাখা 1» ললিদে ! সানু সানু সচ্চং বিঅক্খণাসি । 

রাধা । হস্ত সধ্যৌ ! নাসস্তাব্যমিদং তন্মগয়েমহি । 

( ইতি পরিক্রম্য পুরঃ কুরঙ্গীবিলোকয়ন্তী সবাষ্পমুচ্চৈঃ) 

হরি হরি! ভবতীভিঃ স্থান্তহারী হরিণ্যে। ! 

হরিরিহ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী ব্যধায়ি । 

যদনুরণিত-বংশী-কাকলীভিমু খেভাঃ 

স্থথতৃণ-কবলা বঃ সামিলীঢ়াঃ স্থলন্তি ॥ ৩৫ ॥ 

( ইত্যগ্রতো গত্বা সাট্টহাসম্) 

বিশাখেতি। ললিতে ! সাধু সাধু, সত্যং বিচক্ষণাসি। 

রাঁধেতি ॥ শ্বান্তহারী হব্িঃ কিমপাঙ্গাতিথ্যসঙ্গী চক্রে। নুখকারি-তৃণ- 

কবলাম্তৃণগ্রাসাঃ । সামিলীঢ়া অদ্ধচবিবতাঃ ॥ ৩৫ ॥ 

বিশাখা । ললিতে ! তুমি সত্যই বিচক্ষণা, তূমি ভাল বলিয়াছ । 

রাধা । ঠিক ঠিক সখি ! এ কথা ত” অসম্ভব নহে, তবে এস, আমরা! 

তাহাকে অন্বেষণ করি । 

( অতঃপর ভ্রমণ করিতে করিতে সম্গখে হরিণীকে দেখিয়া 

বাম্পাকুলনেত্রে উচ্চে) হত্রি হরি! হে হরিণীনকল, যখন পুনঃ পুনঃ 

বংশীনাদ-শ্রবণে তোমাদের মুখ হইতে স্ুখজনক তৃণগ্রাস অর্দচর্ব্বিত 

হইয়াও স্থলিত হইয়া পড়িতেছে, তখন কি তোমরা মনোহারী 

হরিকে অপাঙ্গপথের পথিক করিয়াছ ? ॥ ৩৫ ॥ 

(ইহার পর অগ্রনর হইয়া অট্রহাসের সহিত ) 
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আলে মোলিচ্ছিপ্নং ভণ পলিহলস্তী কুডিলদং 

কুড়ুঙ্গে গুটঙ্গে ণিবসই কহিং পিঞ্চমউলী | 

নবাস্তোদশ্রেণী স্তনিত গণতোহপ্যর্বব দণ্ডণং 
পিঅং ভে তুল্জাণং মুরলীজণিদং জস্ন এণিদং ॥৩৬॥ 

বিশাখা । ( সোদ্গ্রীবমবেক্ষ্য ) এসা পিঅসহীএ কুগুণিউ্ত 

গুপঞ্জীঅলী দীসই | 

রাধা । (সম্ত্রমেণাদায় জিত্তরস্তী সোৎকম্পম্) 

মণিরাজরুচ1 বিরাজিতা দনুজারেঃ স্ফরতি বক্ষসি। 

ইহ কিং লুঠসি ত্বমাকুলা সখি গুপ্তাবলি ! কুগ্বত্্মনি ॥ ৩৭ ॥ 

অরে মযুরি ! ক্ষিপ্রং ভণ. পরিহরন্তী কুটিলতাং কুঞ্জে গুটার্সো নিবসতি 
কুত্র পিগ্মৌলী। নবাস্তোদশ্রেণীস্তনিত-গণতোহপ্যর্বদগ্তণম্: প্রিয়ং 
ভো ! বুম্মাকং মুরলীজনিতং যস্ত রণিতম্ ॥ ৩৬ ॥ 

বিশাখেতি । এ! প্রিয়সখ্যাঃ কুগ্ু-নিকুণ্জে গুঞজাবলী দৃশ্ততে ॥ ৩৭ ॥ 

আরে ময়ুরি ! শীঘ্র কুটিণতা আগ করিয়] বল, শিখিপুচ্ছধারী 

হরি কোন্ কুঞ্জে অঙ্গ-গোপন করিয়া বিরাজ করিতেছেন? যেহেতু 

তাহার মূরলী-ধবনি নূতন মেঘ-ধ্বশি হইতে'ও তোমাদের নিকট 

অর্ব দগুণে [প্রয়তর ॥ ৩৬ ॥ 

বিশাখা । (উদগ্রীব হইয়া অবলোকন পুরঃসর ) এই যে প্রির়সখীর কৃণ্ডের 

তীরবর্তী নিকুঞ্জের গুঞ্জাবলী দেখা যাইতেছে । 

ব্লাধা। (সম্ত্রমের সহিত লইয় আত্রাণ-পুরঃপরর কম্পমানকলেবরে ) হে 

সথি গুঞ্জাবলি! তুমি মণিরাজ কৌস্তরভের আলোকে উজ্জল হই 

দনুজারি শ্রীকঞ্চের বক্ষঃস্থলে বিরাজ করিয়া থাক, হায়! এখন সেই 

তুমিই ব্যাকুল হইয়া কুঞ্পথে গড়াগড়ি দিতেছ ॥ ৩৭ ॥ 
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ললিতা | * মগ গণাহি-্ণিবেসেণ অবিপ্লাদমগগাও অন্ধে কধং 

সহিত্ধলী পেরণং পত্তন্ষ ৷ 

বাঁধা । হা শ্রিয়সথি চন্দ্রাবলি! ( ইত্যৌত্স্থক্যমভিনীয় ) 
তামদৃষটপূর্ববাং বল্লভিত-বল্পবেন্ত্রনন্দনাং চন্দ্রাবলীং দ্রষট- 
মিচ্ছামি | 

বিশাখা । কৃখু করালাএ মন্দিরে সন্দানিদ! কখিণদি । 

রাধা । তদমুং গিরীন্দ্রমেব গৌরবেণ গিরাং পাত্রং করবাণি। 

গলিতেতি। মার্গণাভিনিবেশেন অবিজ্ঞাত। মার্গগ্রামা বয়ং কথং সখীস্থলী- 

প্রাস্তং প্রাপ্তাঃ ন্মঃ।  সখীস্থল্যাঃ সখীখরা ইত্যাখান্ত গ্রামস্ত 

নিকটমিত্যর্থঃ। 

বাঁধেতি। বল্পভঃ প্রিয় ইবাচরিতো বল্পবেজ্্রনন্দনে। যয়া | 

বিশাখেতি । সা খলু করালায়া মন্দিরে সন্দানিত। ক্ষিণোতি। সন্দানিত৷ 

রুদ্ধা ইতি যাবৎ । স৷ চন্দ্রাবলী করালা-নাম্ী চন্দ্রাবল্যাঃ পিতামহী | 

রাঁধেতি । গিরাং পাত্রং স্ততিবিষয়ম ॥ ৩৮ ॥ 

ললিতা । সখি! অন্ুন্ধানের অভিনিবেশে আমরা গ্রামের পথ না৷ জানিয়া 

কিরূপে সবীস্থলী গ্রামের প্রান্তে আসিয়া উপনীত হইলাম? 

বাঁধা । হা! প্রিয়সখি চন্দ্রাঝলি ! (এই বলিয়া! অত্যন্ত ওৎসুক্য দেখাইয়া! ) 

যিনি গোপরাজ-কুমারের সহিত স্বামীর ম্যায় আচরণ করিয়াছেন আমি 

সেই অদৃষ্টপৃর্বব চন্দ্রাবলীকে দেখিতে চাই। 
বিশাখা। তিনি করালার মন্দিরে আবন্ধ! থাকিয়। ক্ষীণ হইতেছেন। 

রাধা । তবে চল এই গিরীন্দ্রকেই গৌরব সহকারে স্তব করি । 
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€( ইতি পরিক্রম্য সের্যম্) 
বিশাখে! কুতঃ সাম্প্রতং প্রতারয়সি, যদগ্ে দেবী চন্দ্রাবলী । 

( ইত্যুপশ্যত্য সবাম্পগদগদম ) 

কুস্থমিনি লতাকুগ্জে গুররন্মদান্ধ-মধুব্রতে 

ব্রপদিব দুশোদ শিং ন্যস্যন্ শ্মিতস্ফুরিতাধরঃ | 

কিমিহ মুরলীপাণির্বৈণীশিখোচ্চল-চন্দ্রকঃ 
সখি তব সখ দৃষ্টঃ স্বৈরী ব্রজেন্দ্র-স্থতন্য়া ॥৩৮॥ 
( কন্দরে নিজোক্তিপ্রতিধ্বনিমাকণ্য সব্যথম্ ) 

কথং সাক্রন্দমসৌ মামেবামুগচ্ছতি । 
( ইতি সবিধমাসাগ্ভ সব্যামোহম্) 

রাধেতি। সাক্রনং সরোদনম । অপসৌ চন্দ্রাবলী। 

(এই বলিয়া পরিক্রমণ-পূর্বক ঈর্যা-সহকারে ) বিশাখে ! কেন 

এখন আমাকে প্রতারণা করিতেছ ? এই যে দেবী চন্দ্রাবলী অগ্রে 

বর্তমান। 

(এই বলিয়া! অগ্রসর হইয়া বাম্পগদ্গদস্বরে ) সখি! কুস্থমিত 

লতাকুঞ্জে যথায় মধুপানে মত্ত হইয়া! অলিকুল গুঞ্জন করিতেছে, তথার 
যিনি হাস্তমুখে শঙ্কিত বাক্তির ন্যায় নয়নযুগল ক্ষেপণ করিয়া! বিরাজমান, 
বাহার হস্তে মুরলী এবং মন্তকে মযুর-পুচ্ছের চূড়া, সেই শ্বচ্ছন্দবিহারী 
ব্রক্গরাজনন্দন তোমার সথাকে কি তুমি দেখিতে পাইয়াছ ? ॥ ৩৮ ॥ 

(গিরি-কন্দরে নিজের কথার প্রতিধ্বনি শ্রবণ করিয়া হুঃখ- 

সহকারে ) ইনি কেন সরোদনে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? 

( এই বলিয়! নিকটে যাইয়। মোহ-সহকারে ) 
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সাট্দ্রঃ স্ন্দরি ! বুন্দশো হরিপরিষল্গৈরিদং মঙ্গলং 
দৃষ্টং তে হতরাধয়াজমনয় দিষ্ট্যান্ত চন্দ্রাবলি ! 

দ্রাগেনাং নিহিতেন কণমভিতঃ শীর্ণেন কংসন্বিষঃ 
কর্ণোত্তংস-সুগন্ধিনা নিজভুজছন্দেন সন্ুক্ষয় ॥৩১।' 

( ইত্যালিঙি তুমুপক্রমতে ) 

ললিতা । হল] ফড়িঅসিলা পড়িবিন্বিদা এসা তুমং জ্জেবব ৭ কৃখু 

চন্দাঅলী। ৰ 

সান্দ্রিরিতি ৷ বৃন্দশঃ বছুতরৈঃ | কৃষ্ণবিরহেণ স্বং শীর্ণাভূদতঃ প্রতিবিস্বেপি 
শীর্ণতং দৃষ্টং তয়া। হে সুন্দরি চন্দ্রাবলি! অনয়৷ হওরাধয়াছ্য তেহগং 

দিষ্ট্যা ভাগেোন দৃষ্টম্। নিজভুজধন্দেনৈনাং মাং দ্রাক্ ঝটিতি সন্ধুক্ষয় 

তর্পয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥ 

ললিতেতি। সখি স্ফকটিকশিলা! প্রতিবিদ্বিতা এষ৷ ত্বমেব ন খলু চন্দ্রাবলী । 
সপ সি পেপসি শপ শিট শপ শি টি শপ শি শট শি শশা 

হে সুন্দরি ! তোমার ষে অঙ্গ হরির বহুতর মনোজ্ঞ আলিগনের 

দ্বার! মঙ্গলময় হইয়াছে, আজ এই হতভাগিনী রাধ! সৌভাগ্যবলেই 
সেই অন্ত দর্শন করিতে পারিল। অতএব হে চন্ত্রাৰবলি! তোমার যে 

ভুজযুগল কংসারির কর্ণশোভি কুম্ুম-সৌরভে পরিলিপ্ত, সেই শীর্ণ 

ভূজযুগলের দ্বার শীঘ্র আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া আমার তৃপ্তিবিধান 

কর ॥ ৩৯ ॥ 

(ইহা বলিঘনা আলিঙ্গন করিবার উপক্রম করিলেন ) 

ললিতা । হায়! এত; চন্ত্রাবলী নহে, এষে স্ষটিকশিলার় তোমারই 

প্রতিবিষ্ব ৷ 
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রাধা। (নিরূপ্য ) নাতথ্যং ব্রবীষি (ইতি পুরে গত্বা সোল্লাস: 
বিহস্ত ) ললিতে ! দিষ্ট্যাহমমুক্ত-বিগ্রহান্ সংবৃত্তা । 

পশ্য পশ্থয, (ইত্যঙ্কুল্যা দর্শযন্তী ) 

বিদুরে কংসারিযুকুটিত-শিখগ্ডাবলিরসৌ 
পুরো গৌরাঙ্গীভিঃ কলিত-পরিরস্তো৷ বিলসতি | 

( ইতি সাভ্যসুযং পুননিরূপ্য সখেদম্) 

ন কাস্ভোহয়ং শঙ্কে স্বরপতিধনুধাম-মধুর- 

স্ুড়িল্লেখা-হারী গিরিমবললন্বে জলধরঃ ॥ (ইতি মুচ্ছ তি) ॥৪৩। 
০ শী এপি ৩ সপ পপ ৮৮ সীশপীপশীশাস্পিশ শিস রি 

বাধেতি । অযুক্ত-বিগ্রহা অতাক্ত-দেহা অগ্ক জাতা। মুকুট-বদাচরিতা 

শিখগ্াবলির্ষেন সঃ। পুম্পনাম সন্ধাঙ্গমিদম্। তল্পক্ষণম্ সবিশেষং 

বিধানং যৎ পুষ্পং তদ্দিতি সংজ্ঞিতমিতি । অত্র পুন্জ লধরতয়া বিশেষ- 

জ্ঞানাৎ পুষ্পম্ ॥ ৪০ ॥ 

রাধা। (নিদ্ধারণ করিয়। ) অসত্য কথা বল নাই।( ইহ! বলিয়া অগ্রে 

গমন-পূর্বক উল্লাসভরে হান্ত কাঁরয়া) ললিতে ! ভাগ্যক্রমে আমি 

সপ 

অত্যক্তদেহা হইলাম । 

দেখ দেখ, (ইহা বলিয়া অঙ্গুলি দ্বারা দেখাইতে লাগিলেন ) 

এ দূরে ময়ুরপুচ্ছমুকুটধারী শ্রীরুষ্ণ গোরাঙ্গীগণ-কর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া 
ক্রীড়া করিতেছেন । 

( অন্ুয়া-সহকারে এই কথা বলিয়। পুনরার নিরূপণ করিয়। 

সথেদে ) সখি! ইনি তসে কান্ত নহেন, এ যে ইন্দ্রধনুর দ্বারা শোভ- 

মান এবং বিছ্যুৎলেখাহাত্রী স্নিগ্ধ নব-জলধর গিরিকে অবলম্বন 

করিয়াছে। (ইহা বলিয়। মৃচ্ছিতা হইলেন ) ॥ ৪০ ॥ 

সস 
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উভে। স্ুলা! সমসস্স, সমসস্স। 

রাধা । € সমাশ্বস্য সাদরম্) 
গিরীন্দ্র ! ত্বং প্রেম। প্রবর-্বরিবস্থ্যা। বিরচনে 

বরীয়ানিত্যক্কে তব বসতি শঙ্কে প্রভূরসৌ | 
( ইতি কাকুমাতম্বতী ) 

দরীদ্বারং দূরাদৃত্রতমিহ দরোদঘাট্য দয়য়। 

ছরস্তং দৈন্যোন্মিং মম দময় দামোদরদৃশা ॥ ৪১ ॥ 
(পুননিভাল্য ) 

কথমেষ ঝাণুকারি-বারি-নির্ রায়িত-মহাশ্রুপুরো মৌনমেবাব- 

লম্বতে । 

উভে ইতি। সখি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসহি। 
রাধেতি। গিরীন্দ্রং স্তৌতি । বরিবন্তা সেবা । অস্কে ক্রোড়ে। ছুরস্তং 

দর্গমম্। ভঙ্ষস্তরঙ্গ উন্মিবন্ত্িয়ামিত্যমরাৎ। দুশ। দর্শনেন ॥ ৪১ ॥ 
কথমিতি । ঝাতৎকারীণি ঝাৎকারশব্দ-যুক্তানি যানি বারীণি তেষাং নিঝ- 

উভে ( ললিতা ও বিশাখ। )। সখি! ধের্য অবলম্বন কর, আশ্বস্ত! হও ॥ 

রাধা । ( আশ্বন্তা হইয়া সাদরে ) হে গিরীন্দ্র! তুমি প্রেম-মহকারে 

শ্রীকষ্ণের উৎকৃষ্ট সেবার আচরণে গৌরবাদ্িত ; অতএব অনুমান হয়, 

আমার প্রাণনাথ তোমার ক্রোড়ে বাস করিতেছেন। 

(কাতরোক্তি বিস্তার-পূর্বক ) দয়া করিয়া দূর হইতে শীন্ত 

গুহাদ্বার উনুক্ত করত দামোদরকে দর্শন করাইয়া আমার এই দ্ররস্ত 
দৈন্ত-তরঙ্গকে দমন কর ॥ ৪১ 

( পুনরায় দেখিয়1) হায়, ইনি দষে ঝনৎকার শব্দে নির্ঝর-জল- 

রূপ প্রবলাশ্র-পূর্ণ হইয়া মৌন অবলম্বন করিলেন। 
১১ 
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€ ইত্যগ্লিং বধ্ুতী ) 

গোবর্ধন ! ত্বমিহ গোকুলসঙ্গি-ভূমৌ 
তুঙ্গৈঃ শিরোভিরভিপদ্ভ নভো বিভাসি। 

তেনাবলোক্য হরিতঃ পরিতো বদাণু 

কুত্রাছ্ বল্লবমণিঃ খলু খেলতীতি ॥ ৪২ ॥ 

(কিঞ্চিদখ্রে গত্বা ) 

মকরন্দ-করন্ধিতঃ কদন্দেো 

নন্ু সোহয়ং চটুলাক্ষি ! যস্য মুলে। 

প্রচলাক-শলাকয়া হরিম্মে 

কচপক্ষে রচয়াঞ্চকার চুড়াম্॥ ৪৩ ॥ 

বদদাচরিতোহশ্রপুরো। যস্ত সঃ। গোবদ্ধীন! ইতি গোকুলভূমৌ স্থিত 
তু্গৈঃ শৃন্গৈর্নভ আকাশমভিপদ্য প্রাপ্য বিভাপি তেন হেতুনা পরিতো 
হরিতে! দিশো২বলোক্যাশু বদ বল্লবমণিঃ কুত্রাগ্ত খেলতি ॥ ৪২ ॥ 

প্রচলাকশলাকয়! ময়ুরপিগ্ছশলাকয়া ॥ ৪৩ ॥ 

(ক্কতাঞ্জলি হইয়া) হে গোবদ্ধন! তুমি গোকুল-ভূমিতে 

অবস্থান করিয়! উচ্চ শৃঙ্গ-সমূহের দ্বার! গগনমগ্ডল স্পশ-পুর্বক বিরাজ 

করিতেছ, অতএব সকল দিকে ৃষ্টিপাত-পুর্ব্বক শ্রীহরি অদ্য কোথায় 
ক্রীড়। করিতেছেন, তাহ শীঘ্র বলিয়া দাও ॥ ৪২ ॥ 

(কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া) হে চটুলাক্ষি। এই সেই মকরন্দ- 

পরিপূর্ণ কদম্ববৃক্ষ। ইহারই মূলে শ্রীহরি ময়ূরপুচ্ছের শলাকার দ্বার! 
আমার কেশকলাপে চুড়। রচনা করিয়া দরিয়াছিলেন ॥ ৪৩ ॥ 
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» ( দক্ষিণতঃ প্রেক্ষ্য সবিক্রোশম্) 
সেয়ং গোঁবদ্ধনগিরিদরী-দ্বারি বিন্যাস্ত-চিত্রা 

যন্যামাস্ত্ে বিচকিলময়ী কল্লিতা তেন শয্যা । 

দৃষ্টাপ্যেনাং ললিতমভিতঃ স্মারয়ন্তীং পুরস্তাৎ 
প্রাণান্ কে সখি ! বিচরতো৷ ধিগ্বরাকানম্মমাস্ত্ব ॥৪৪॥ 

€ ইতি বৈর্লব্যং নাটয়ন্তী ) 

দৃষ্টঃ কুপ্গণো ব্যলোকি নিখিলং বৃন্দাটবী-কোটরং 

নির্ববন্ধেন নিভালিতা চ নিবিড় ভান্তীর-ভূমগুলী । 
প্রত্যঙ্গং মুুরীক্ষিতং সখি! ময় সোহয়ঞ্চ গোবদ্ধনো 

লব্ধঃ ক্কাপি ন তস্য হস্ত ললিতে ! গন্ধোহপি বন্ধোস্তব ॥৪৫॥ 

.. বিচকিলময়ী মল্লিকা পুষ্পপ্রচুরা | এনাং দরীং শয্যাং বা। 

ললিতং বিলাসম্ ॥ ৪৪ ॥ 

ৃষ্টেতি। নির্বন্ধেন নিঃসঙ্কোচেন। নিভালিতা দৃষ্টা ॥ ৪৫ ॥ 

র্ দক্ষিণাভিমুখে দেখিয়া রোদন করিতে করিতে) এই সেই 

গোবদ্ধন গিরির গুহা । ইহারই মুখে শ্রীরুষ্ণ-কর্তৃক রচিত বিচিত্র! 
মল্লিকা-পুষ্পময়ী শযা। বিস্তীর্ণ রহিয়াছে, পুরোভাগে এই শয্য। দেখিয়। 

এবং চারিদিকের সেই বিলাস স্মরণ করিয়া এখনও আমার কে যে সেই 
হীন প্রাণ বিরাজ করিতেছে, সেই প্রাণকে ধিক ॥ ৪৪ ॥ 

(ইহ! বলিয়া ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে করিতে) হায় সথি ! কু্জ- 

সকল দেখিলাম, বৃন্দাবন-ভূমির সমস্ত স্থানই বিশেষ করিয়া খু'জিলাম, 

নিবিড় ভাগ্ীরবনের সর্বত্র নিশ্চিতভাবে তল্লাস করিলাম, এই সেই 

গোবর্ধনের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও তন্ন তন্ন করিয' সন্ধান করিলাম ) কিন্তু হে 

ললিতে ! কোথাও তোমার বন্ধুর গন্ধ প্রাপ্ত হইলাম না ॥ ৪৫ ॥ 
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ললিতা । হলা'! কুড়ঙ্গে লুক্কিদে মাহবে! তৃএ কিত্তিম-বারং ৭ 

লদ্ধোশ্খি তাং ণিবিবপ্র! মা হোহি। 

রাধা । ( পরিক্রম্য সসম্ত্রমম্) সাধু ললিতে ! সাধু সাধু, পশ্য 
দুরাদক্রুরেণ সার্দং পুরঃ স্যন্দনমারূটোহয়ং নন্দ-নন্দনঃ তদেনং 
কণ্টগ্রাহমবরোহয়িষ্যে | 

(ইতি তদভ্যর্ণমাসাগ্য সব্যথম্) 

গিরেঃ শৃঙ্গং স্বণস্তবকিতমিদং হস্ত! ন রথ- 

স্তমালোহসৌ নীলছ্যুতিরিহ ন গোপী-রতিগুরুঃ | 

ললিতেতি। সখি! কুগ্রে লুক্কায়িতো মাধবন্তবয়া কতিবারং ন লব্োহস্তি 

তক্মান্লিবিপ্রা মা ভব । 

রাধেতি ৷ সব্যাগ্রং তমালতরুং গিরিশৃঙ্গং দৃষ্টাহ, কণ্ঠগ্রাহং কণ্ঠে গৃহীত্বা ৷ 

ললিতা । সখি! কুঞজেও লুকায়িত মাধবকে কতবার তুমি খুঁজিয়া বাতিব 
করিয়াছ, অতএব নিরাশ হইও ন।। 

রাধা । (অগ্রসর হইয়। সসন্ত্রমে) সাধু ললিতে ! সাধুও সাঁধু। এ 

দেখ, দূরে অন্তরের সহিত পুরোভাগে রথারূঢ় নন্দ-নন্দন বিরাজ 

করিতেছেন, অতএব ইহাকে কণ্ঘধারণ করিয়া রথ হইতে অবতরণ 

করাইতেছি। 

( ইহ। বলিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইয়া ব্যথার সহিত) হায়! 

হায়! সম্মুখে এ যে ম্বর্ণস্তবক-ভূষিত পর্বতের শুঙ্গ। এ ত রথ 

নহে, এ যে নীলবর্ণ তমালবৃক্ষ, এ ত গোগীগণেন্র প্রেমগুর শ্রীকৃষ্ণ 

নহেন, এটি যে বলবান্ ব্যাপ্র, এ ত” কংসের দূত অক্রুর নহে, 
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বলী শার্দ,লোহয়ং ন হি নৃপতিদূতঃ সথি ! পুরো 
বিধাতৃর্বামস্বাত কথমিতরথা সর্ববমুদতূৎ ॥ ৪৬॥ 

( ইতি মুচ্ছ'তি ) 

বিশাখা । (সাবেগম্) ললিদে! জাব ভিসিণীদ-লাইং আণেমি 

তবণং পড়ঞ্চলেণ বীএহি । (ইতি ধাবতি ) 

( নেপথ্যে ) 

বিরহভরমুদীর্ণং প্রেক্ষ্য রাধাতিদৈন্যং 
স্কুটমখিলমশুষ্যম্মানসী হস্ত ! গঙ্গা। 

অবরোহয়িষো উত্তারাফিষ্যামি। কথমিতি। কথং সর্বমন্যথাইন- 

ভীষ্টমভূৎ ॥ ৪৬ ॥ 

বিশাখেতি। ললিতে ! যাবৎ বিসিনী-দলানি পদ্মদলানি আনয়ামি, তাব- 

দেনাং পটাঞ্চলেন বীজয়। 

বিরহেতি। রবিতুরঙ্গানামাজীব্যা জীবিকারপা শৃঙ্গা গ্রবপ্তিন! দূর্ববা যস্ত সঃ। 

হায় সথি! বিধাতা প্রতিকূল হওয়ায় সকলই কি অন্তরূপ হইয়া 

গেল ?॥ ৪৬॥ 

( ইহ! বলিয়া মুচ্ছিত হুইলেন ) 

বিশাখা । ( আবেগ-সহকারে ) ললিতে ! যতক্ষণ আমি পল্মদল আনফন ন! 

করি, ততক্ষণ তৃমি বস্ত্াঞ্চলের দ্বারা ইহাকে বাতাস কর। (ইহা 

বলিয়া দৌড়াইলেন ) 

(নেপথ্যে )_-হায় ! শ্রীরাধিকার উতৎ্কট বিরহজাত দৈন্তের আতিশয্য 
দেখিয়। স্পষ্টতঃ মানসী গঙ্গ। শু হইয়া গেল হ! কি কষ্ট! ষাহার 
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অহহ রবিতুরঙ্গাজীব্যশৃঙ্গা গ্র-দুর্ববঃ 

শত-ভুজমিতিরাসীদেষ গোবদ্ধনোহপি ॥ ৪৭ ॥ 

রাধা । (প্রবুধ্য সপ্রণয়ের্ম্) হল! রাহে! মুগ্চ অলিঅমাণ- 

দুল্ললিত্তণং | 
ললিতা । (নিশ্বস্ নআী ভবতি ) 

রাধা । হল রাহে! এসো দে পঅসদ্ধ দির কণ্রো কেলি- 

কুড়ে প্লবিসদি কহেগ। 

(ইতি ললিতায়াঃ পদান্তে পতন্তী ) 

শত-ভুজমিতি শত-হস্তপরিমাণঃ । গোবদ্দনঃ  শত-হস্তপরিমিতঃ 
আমীৎ সঙ্কুচিতো৷ তবতীত্যার্থঃ ॥ ৪৭ ॥ 

বাধেতি। প্রবুধ্যাত্বানং ললিতাং মত্বা ললিতান্ত রাধাং মত্বাহ। সখি 

রাধে! মুর্চ অলীকমান-ছুললিতত্বম্। 

(পুনঃ) রাধেতি । সখি রাধে! এষ তে পদশব্দ-দত্তকর্ণণ কেলিনিকুঞ্জে 

প্রবিশতি কৃষ্ঃঃ। 

শৃঙ্গাগ্রের দুর্ববা সুর্য্যাশ্বসনকল ভোজন করিত, সেই গোব্ধন গিরি 

সঙ্কুচিত হইয়। মাত্র শতহস্তপরিমাণে পরিণত হইলেন ॥ ৪৭ ॥ 
রাধ।। ( চৈতন্তট লাভ করিয়া নিজেকে ললিতা মনে করিয়া প্রণযযুক্ত 

ঈর্ষার সহিত ) সখি রাধে! অলীক মানের হুল'লিতত্ব ত্যাগ কর। 

ললিতা । (নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নভ্রবদনে থাকিলেন ) 

রাধা । সখি রাধে! তোমার পদশব্দে উৎকর্ণ হইয়া শ্রীকষ্ কেলি- 

নিকুঞ্জে গ্রবেশ করিতেছেন । 

( এই বলিয়া ললিতা পাদদমীপে পতিত হইলেন ) 
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মুকুন্দোহয়ং কুন্দোজ্জলপরিসরং কুপ্তীময়তে 

লতালী চ স্মেরা মধুপবিরুতৈত্থাং ত্বরয়তি। 
তদুত্তিষ্টোন্মত্তে ন তুদ পদলগ্রাং সহচরীং 

দুরাপন্তে মৌদ্ষ্যান্বিরমতি বরীযানবসরঃ ॥ ৪৮। 
ল্লতা। হা হতন্ষি ! দেবব হদএপ। 

( ইতি ফুতকৃত্য রোদিতি ) 

বিশাখা । (সন্ত্রমাুপেত্য ) ললিদে! কিং কৃখু এদং ধীরা হোহি। 

রাধা । ( সবিষ্ময়ম্) সহি ! কিং কৃখু তূমং চচেঅ ললিদাদি 

সুকুন্দ ইতি । নতুদ নব্যথয়। বিরমতি বৃথা গচ্ছতি ॥ ৪৮ £ 
ললিতেতি । হা! হতাম্মি! দৈব-হতকেন। 

বিশাখেতি । ললিতে ! কিং খন্বেতৎ ধীরা ভব। 

রাধেতি। সখি! কিং খলু ত্বমেব ললিতাসি। 

সথি! এর মুকুন্দ কুন্দপুষ্প-শোভিতপরিসর কুঞ্জে গমন 

করিতেছেন ; লতাবলীও যেন হাসিতে হাসিতে মধুকর-গুঞ্জনের দ্বার! 
তোমাকে ত্বরান্বিত করিতেছে । অতএব হে উন্মত্ত! পাদ-পতিতা 

সহচরীকে আর ব্যথিত করিও না; এই হুল্লভ ও শ্রেষ্ঠ অবসর 

তোমার মুগ্ধতার জন্য বিফলে গেল ॥ ৪৮ ॥ 

ললিতা । হায়! তুর্ভাগিনী আমি-__দৈব-কর্তৃক হত হইলাম । 

(এই বলিয়! ফুৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন ) 

বিশাখা । (নিকটে আসিয়া সাদরে) ললিতে! একি করিতেছ? 

ধৈধ্য ধারণ কর। 

বধ । (সবিল্ময়ে) সবি! একি! তুমিই বুঝি ললিত। ! 
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ললিতা । ( সগদগদ্ম্) অধইং। 

রাধা । অন্মহে! সচ্চং ভণদি, জং অহং রাহন্ছি । 

( সমস্তাছ্িলোক্য ) 

পুণং বণমালিআ পুপফাইং বিএছুং এখ পথ্থঙ্গি । 

তা কহুস্স ক্নপুরকিদে মল্লিখবঅং গেহিস্সং | 

(ইতি পুষ্পবাটিকামুপেত্য সাতঙ্কম্) 

কিমগ্ড্ে মল্লীনাং "্ঘলতি কলিকা শ্রেণিরধুনা 

সরোজানাং কিন্ঘা ভ্রটিতি পরিতো৷ কোরকততিঃ। 

ললিতেতি। অথ কিং । 

রাধেতি। অহেো! সত্যং ভণতি) যদহং বরাধিকাম্মি। 

(পুনঃ রাধাহ।) নুনং বনমালিকা পুষ্পাণি বিচেতুম্ অত্র প্রাপ্তাশ্রি 

কৃষ্ণকর্ণপূরকতে মল্লিকাস্তবকং গ্রহীষ্যামি । 

ললিত । ( গদ্গদস্বরে ) ই! আমিই সেই । 

রাধা । অহোৌ! সত্য বলিতেছ, তবে আমিই কি রাধা? (চতুর্দিকে 

দেখিয়1) তবে নিশ্চয়ই আমর! বন্মালার পুষ্প চয়ন করিতে এখানে 

আসিয়াছি। তবে শ্রীকৃষ্ণের কর্ণভূষণের জন্য মল্লিকাস্তবক চয়ন 
করি । 

(ইহা বলিয়! পুপ্পোগ্ভানে প্রবেশ করিয়া! সাতঙ্কে) কি 

আশ্চর্য্য! অধুনা মল্লিকা-পুষ্পের কলিকাগুলি স্থলিত হইতেছে 

কেন? পম্সসমৃহের কোরক কেনই বা চতুর্দিকে ক্রটিত হুই- 

তেছে? জাতি-ফুলের মুকুলগুলিই বা শ্তামকান্তি ধারণ করিতেছে 
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কথং বা জাতীনাং দধতি মুকুলাঃ শ্যামলরুচং 

হরেবৃন্দারণ্যে দ্রতমহহ কেয়ং গতিরভূঙ ॥ ৪৯ ॥ 
উতে। নুণং মহাদী বাগ্নিজ্বালাবিলীঢা এসা বণণখলী। 
রাধা। ললিদে! গণ জাণে তীক্থদাবাণলকীলা-বিলীটং বব কীস 

অজ্জ মে চিত্তং পড়িভাদি, তা দিট্ঠিমেত্ত মহিদপঅগুদাব- 
মগ্ডলং দে বঅস্সং অণুসরন্ষ। 

ললিতা । এছ এব পিঅপহা। (ইতি তিশ্বঃ পরিক্রামন্তি ) 

১ পা সকষ্পস৮ স্*স্পৃসপ 
উভেতি। নুনং দাবাগ্নিজ্বাল৷-বিলীটা এব বনস্থলী। 

রাধেতি। ললিতে ! নজানে তীক্ষদাবানলক্রীড়া-বিলীটং আসম্বাদিতমিব 

কম্মাদগ্ধ মে চিন্তং প্রতিভাতি, তন্মাৎ দৃষ্টিমাত্রমথিত-প্রচণ্ডদাবমণ্ডুলং 

তে বয়ন্যামন্ুপরাবঃ | 

নলিতেতি। এতু এতু প্রিযসথী। 

কেন? হায়, শ্রীহরির বুন্দাবনে অতিশীপ্র এ কি ছুর্গতি উপস্থিত 

হইল ॥ ৪৯ ॥ 

উভয়ে (ললিতা ও বিশাখা )। নিশ্চয়ই এই বনস্থলী মহাদাবানলের 

জ্বালায় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে । 

রাধা । ললিতে! জানি না, কেন আজ আমার চিত্ত তীক্ষদাবানল- 

ক্রীড়ার দ্বারা পরিব্যাপ্ড বোধ হইতেছে ! তবে বল, দৃষ্টিমাত্রে ধিনি 
প্রচগ্ডদাবানলমণ্ডলকে মথিত করিয়াছিলেন, তোমার সেই বয়ন্তের 

অন্থুসরণ করি । 

ললিতা । প্রির়সথি ! তাই চল। 

(ইহ! বলিয়! তিন জনেই চলিতে লাগিলেন ) 
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রাধা । (সহ) ণাদিদুরে গোউলেন্দণন্দণো ভবে, জং এসা 

গোমগুলী লক্খিঅদি | 

(ইতি পরিক্রম্য সোদ্বেগম্) 

চরতি ন পুনঃ শম্পং বাম্পপ্রবাহি-বিলোচন৷ 

মুখপরিসরে লন্ধোদ্ঘূর্ণী ন লেটি চ তর্ণকান্। 

কিমিতি পরিতো৷ হম্বারাবৈরিয়ং সখি! ভিন্দতী 

হরি হরি ! হরেধেনুশ্রেণী পরং পথি শীর্ধ্যতে ॥ ৫০ ॥ 

ব্রাধেতি। নাতিদূরে গোকুলেন্দ্রনন্দনে। ভবেৎ। যদেষ গ্োমগুলী 

দৃশ্তে | 

চরতীতি। বান্প প্রবাহযুক্তে বিলোচনে যন্তাঃ লা। লব্ধা' উদঘূর্ণ! তর্ণকান্ 
বৎসান্ন লেটি জিহ্বপ্ন। নান্বাদতি, হে সখি! হরেরিয়ং ধেনুশ্রেণী 

পথি কিমিতি শীধ্যতে ॥ ৫০ ॥ 

ব্রাধা। (হর্ভরে ) গোপেন্্রনন্দন অনতিদূরেই আছেন, কারণ, এ দেখ, 

গোমগুলী দৃষ্ট হইতেছে। 

(এই বলিয়া পরিক্রমণ করিয়া! উদ্বেগের সহিত ) হরি! হরি! 

হরির এই ধেনুশ্রেণী অশ্রুপূর্ণলোচন হুইয় তৃণ-ভোজন করিতেছে না, 
মুখের নিকটে বৎসগণ উপস্থিত হইলেও উদ্বূর্ণ। দশ! প্রাপ্ত হইয়া 

তাহাদিগকে লেহন করিতেছে না, হাম্বারবে ইহার! চতুর্দিক ভেদ 

করিতেছে, হায় সখি! পথেই ইহার! যার-পর-নাই শীর্ণ হইয়! 
পড়িয়াছে ॥ ৫০ ॥ 



৩য় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৭১ 

( নেপথ্যে ) 

দংশঃ কংসনৃপস্ত বক্ষসি রুষ! কৃষ্কোরগেণাপ্যতাং 
দুরে গোষ্ঠ-তড়াগ-জীবনমিতো৷ যেনাপজহ্থে হিঃ 
হা ধিক! কঃ শরণং ভবেম্ম দিলুঠদগাত্রীয়মন্তঃ-র্ুমা- 
দাভীরী-শফরীততি$ শিথিলিত-শ্বাসোর্শ্মিরামীলতি ॥ ৫১ ॥ 

ত্বাধা। (সোৎকম্পং ঘুর্ণন্তী মুচ্ছ তি) 
ললিতা । হলা! সমসস্ম সমসস্স । 

রাধা । ( চক্ষুরুন্্ীল্য নভো। বিলোকয়ন্তী ) দেব দিবাকর ! 

নমস্যতি রাধিকা সাধয়াভীষ্টম্ । 

দংশ ইতি । কৃষ্ণবর্ণেনোরগেণ, পক্ষে কৃষ্ণৰপেণোরগেণ ৷ শরণং রক্ষিত| | 

অস্তিমাবস্থাং প্রাপ্পোতি ॥ ৫১ ॥ 

ললিতেতি । সখি! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । 

(নেপথ্যে )__যে ব্রজতড়াগের জীবন হরিকে এ স্থান হইতে হরণ করিয়। 

লইয়া গিয়াছে, সেই কংস-ভূপতির বক্ষে রোষভরে কৃষ্ণসর্প দংশন 
করুক, হায়! হরির অভাবে এই আভীরী-শফরীকুল ভূমিতলে 

লু্টিতগাত্র হইয়া, আন্তরিক কষ্ট-বশতঃ শ্বাসতরঙ্গ-শিথিল হইয়! শেষদশ! 
প্রাপ্ত হইতেছে, হা বিক ! কে এখন ইহাদ্দিগকে রক্ষ। করিবে ? ॥৫১॥ 

রাধা । (কাপিতে কাপিতে ঘৃণিত হুইয়া মৃচ্ছিত হইলেন ) 

ললিতা | সথি! সমাশ্বস্ত হও, সমাশ্বস্ত হও | 

রাধা। (চক্ষু উন্মীলন করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয় ) দেব দিবা- 

করব! রাধিকা প্রণান করিতেছে, আপনি অভী£দাধন করুন। 
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বিশাখা । (সসম্ত্রমম্) সহস্স-ভাণুণা মঙ্গলং আসংসিদরং । 

রাধা । (অশ্রতিমভিনীয় ) হস্ত! হস্ত! 

বিষুচীনৈ্নীত! মধুরিম-পরীতৈর্মধুভিদঃ 
পদৈর্বৈলক্ষণ্যং কিমপি জগতী-লোচনহরম্ । 

ইয়ং তীরক্ষৌণী তরণি-তনয়ায়াঃ সথি ! দৃশো- 
ব্রজন্তী পম্থানং মম করণবৃত্বীজ্বরয়তি | ৫২ ॥ 

ললিতা । হলা! এ প্ুলিনে সূরং আরাহিঅ অহিট্ঠং অন্ড- 
থেঙ্ছা। 

বিশাখেতি । সহম্র-ভাচন। মঙ্গলমাশংসিতম্ | 

রাধেতি । বিষুচীনৈঃ সর্বত্র ব্যাপটৈমুর্রভিদঃ পদৈর্জগতী-লোচনহরং 
কিমপি বৈলক্ষণ্যং নীতা সতী, যং তরপি-তনয়ায়ান্তীরক্ষৌণী দুশোঃ 
পস্থানং ব্রজস্তী মমেন্দ্রিয়বৃততিজরয়তি বিবশাঃ করোতীতার্থঃ ॥ ৫২ ॥ 

ললিতেতি । সখি! অব্র পুলিনে সুর্য্যমারাধ্যাভীষ্টমর্থয়ামঃ । 

বিশাখা । ( সসন্ত্রমে ) সহশ্ররশ্মি ভান্ু-কর্তৃক মঙ্গল বিছিত হইয়াছে। 
রাধা । (কিছুই শুনিতে না পাইয়া) হায়! হায়! সখি! সর্বতো- 

ব্যাপ্ত মধুহ্দনের মধুরিমাপুর্ণ পদচিহ্বের দ্বারা! যমুনোপকুলের এই তীর- 
ভূমি জগতের দৃ্টিহারী এমন কোন বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়াছে যে, ইহা 
আমার নয়নযুগলের পথবত্বী হইয়া আমার ইন্দ্িয়বৃত্তিনকলকে বিবশ 

করিয়া তুলিতেছে ॥ ৫২॥ 

ললিতা । সখি! এস, এই পুলিনে স্্য-আরাধনা-পূর্বক অভীষ্ট প্রার্থনা 

করি। 



৩য় অন্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ১৭৩ 

রাধা । (এপুলিনে লুঠন্তী ) 

ত্বমম্মাকং যম্মিন্ পশুপরমণীনাং রচিতবান্ 

সদ! ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণয়-গহনাং তুষ্টিলহরীম্। 
তদেতগু কালিন্দীপুলিনমিহ খিন্নাঃ কিমধুনা 

পরীরস্তাদস্তোরুহমুখ ! ন সম্ভাবয়সি নঃ ॥ ৫৩ ॥ 

ললিতা । ( কালিন্দীমবলোক্য ) 

বহিণি! মিহিরবংসূত্তংসরূবে, তু অত্তো 

মন্ুমহণ পউত্তিং লব্ধ,কামাগদন্ষি। 

রাধেতি। হে অস্তোরুহমুখ ! অধুনা কিমিহ পুলিনে খিক্নাম্নঃ পরিরস্তা্ন 

সম্তভবয়সি ন সম্পনয়সি ॥ ৫৩।॥ 

নলিতেতি। ভগ্িনি! মিহিরবংশোত্তংসরূপে ত্বত্তে!। মধুমথনপ্রবৃত্তিং লব্- 

কামাগতাস্মি ৷ 

রাধ।। (পুলিনে গড়াগড়ি দিতে দিতে) হে কমললোচন! 

ষে পুলিনে তুমি আমাদের এই গোপবালাদিগের গাঢ় প্রণন- 

পূর্ণ সন্তোষ-লহরী রচনা করিয়াছিলে-সেই যমুনাপুলিনে 

ব্যথিত আমাদিগকে এখন আলিঙ্গন দ্বারা কেন তুষ্ট করিতেছ 

লা?॥ ৫৩।॥ 

ললিতা । (কালিন্দী দর্শন করিয়া) হে ভগিনি! তুমি সুর্য্যবংশের 

ভূষণ-ন্বরূপ1। তোমার নিকট মধুস্দনের বৃত্তান্ত জানিতে আমরা 

আসিয়াছি। 



১৭৪ ললিতমাধবলাট কম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

রাধা । যদজনি মণি-হম্ম্যস্পদ্ধি কুঞ্জানুবিদ্ধং 

তব সখি! নব রোধস্তস্য লীলাবরোধঃ। 

( ইতি মুচ্ছতি ) 

বিশাখা । ললিদে ! বণমালিণে! ণিম্মাল্প-মালং ণাসাসিহরে 

অপ্লেহি। 

( ইত্যুভে তথা কুরুতঃ ) 

রাধা । (চিরা€ প্রবুধ্য ) ললিতে ! সমাকণয়, 

দৃষঃ কোহপি ভয়ঙ্করঃ সথি ! ময়া স্বপ্পো বলীয়ানভূঁ- 
দেতশ্মিক্নপি মে প্রতীতি রচনা জাগ্রদ্দশেত্যুদগতা ৷ 

রাধেতি। ললিতোক্তপদ্া্ধং পুরয়তি দিতি । ব্লোধঃ কুলম্, অবরোধঃ 

গৃহম্। 

বিশাখেতি । ললিতে ! বনমালিনে! নিম্মীল্য-মালাং নাসাশিখরেইপর়্ 

রাধেতি। দৃষ্ট ইত্যাদি । এতন্মিন্ স্বপ্পে কষঃং হস্ত! রথেন সত্বরতয়! 

নীত্ব! পুরং গচ্ছতীতি বক্ত,মশক্ততয়া শান্তমহহ ক্ষেমং ব্রজে তিষ্টত্বিত্যানেন 
প্যাবশিষ্টং পুরিতবতী | বাঁকৃকেলিনণম বীথ্যঙ্গমিদম্। ল্লক্ষণম্__ 

রাধা । সথি যমুনে ! তোমার এই নবীন কুল মণিময় হর্দর্যের স্পর্ছাকারী 
কুঞ্জে শোভিত হইয়া শ্রীরুষ্ণের ক্রীড়াগুহে পরিণত হইয়াছিল। 

( ইহ! বলিয়া যুচ্ছিত হইলেন ) 

বিশাখা । ললিতে ! বনমালীর নিম্মাল্য-মাল! ইহার নাপিকাগ্রে ধারণ 

কর। (ছুই জনে সেইরূপ করিলেন ) 

রাধা । (বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ ককিয়। ) ললিতে! শ্রবণ কর, সখি! 

আমি এমন কোন ভয়ঙ্কর স্বপ্ন দেখিয়াছি যে, ওঁ স্বপ্নী বলবান্ হইয়া 



৩য় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৭৫ 

দূতঃ রোহপি ছুরাগ্রহঃ ক্ষিতিপতেরাগত্য বৃন্দাটবীং 

কৃষ্ণং হস্ত! রখেন ( ইত্যদ্ধোক্তে ) 

শান্তমহহ ক্ষেমং ব্রজে তিষ্ঠতু ॥ ৫৪ ॥ 
তদহং ছুঃস্বপ্নবিপাকশীস্তয়ে কলিন্দনন্দিন্যাং কৃতীতি- 

ষেকা মুকুন্দং পশ্যেয়ম্। 

বিশাখা । হলা! খেলাতিথ্থং গচ্ছন্গ, জহিং সদা মুউন্দো 

খেলদি । 

(ইতি সর্ববাঃ পরিক্রামস্তি ) 

সাকাক্ষন্তৈব বাকাস্ত বাকৃকেলিঃ স্তাৎ সমাপ্তিত ইতি। শান্তমিত্যাদি 

বাককেলিঃ ॥ ৫৪ ॥ 

বিশাখেতি। সখি! খেলাতীর্থং গচ্ছামঃ যত্র সদা মুকুন্দঃ থেলতি। 

খেলাতীর্থং কালীহ্দম্ | 

উহাই জাগ্রন্দশার প্রতীতি উৎপন্ন করিল, দেখিলাম, কোন এক হুরাত্ম! 

দূত রাজার নিকট হইতে বুন্াবণে আসিয়! শ্রীকৃষ্ণকে রথের দ্বারা 

(এই অর্দোক্তির পর) শাস্তি হউক, আহা, ব্রজ্গে মঙ্গল বিরাজ 

করুক ॥ ৫৪ ॥ 

এখন আমি ছুঃস্বপ্র-জনিত বিপদের শাস্তিকামনায় যমুনায় মান 

করিয়। কৃষ্ণ দর্শন করিব। 

বিশাখা । সখি! চল, আমর! থেলাতীর্ঘে গমন করিতেছি, এ স্থানে সর্বদা 

মুকুন্দ ক্রীড়া করিয়। থাকেন। 

| এই বলিয়। সকলের প্রস্থান। 



১৭৬ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্থঃ 

( ততঃ প্রবিশতি বৃন্দ মুখরা চ) 

মুখর! । বচ্ছে! কিং করেদি রাহী? 
বৃন্দ। আধ্যে! পশ্যেয়ং বিশাখয়া সহ খেলাতীর্থমবগাহতে | 

রাধা । (তুঙ্গাং তরঙ্গশোভাং বিলোক্য ) 

বশাখে ! সাধু সাধু যদগ্ভ খেলাতীর্থমুপনীতাস্মি । 

পশ্য, নীলাম্বুজবনীনিলীনস্তব সখা বিস্তৃতভূজার্গলঃ খেলতি। 

( ইত্যুভে নিজ্ঞান্তে ) 

বিশাখা । অদে। ওদরেহি । 

মুখরেতি। বংসে! কিং করোতি রাধা? 

বিশাখেতি । ততোইবতর। 

( অনস্তর বৃন্দা ও মুখর! 'প্রবেশ করিলেন) 

মুখরা । বংসে ! রাধিকা এখন কি করিতেছেন? 

বৃন্দা। আর্ধষো! দেখুন, রাধা বিশাখার সহিত খেলাতীর্থে অবগাহন 

করিতেছেন। 

রাধা । ( অতুযুচ্চ তরঙ্গ-শোভা। দেখিয়। ) বিশাখে ! সাধু সাধু! আমি 

অগ্য থেলাতীর্থে উপনীতা৷ হুইয়! ভালই করিয়াছি । দেখ, তোমার 

সথা নীল-কমল-বনে লুক্কায়িত হইয়া ভূজার্গল বিস্তার করিয়া খেল! 
করিতেছেন। 

(ইহা বলিয়! ছুই জনে চলিলেন ) 

বিশাখা । তবে জলে অবতক্পণ কর। 



৩য় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৭৭ 

দলিতা। ( বিলোকা সবিক্রোশম্) হচ্ধী হদ্ধী! হদন্ষি হদক্ষি! 

এসা পিমসহী বিসাহাএ সঙ্ধং গহিরপবাহে ণিমগ্গা জ্জেবব 

ণ উণ ইদে উত্থিনা, তা তুপ্নং দোণং তইনআ! ভকিস্সং | 

€ ইত্যবতরণং নাটয়তি )॥ ৫৫ ॥ 

মুখরা। (সাম্রম্) হা দেবব! হ1! দেবব! কিং কৃখু এদং | 

বন্দা। (সাক্রন্দম) ধিক! কেয়ং গতিরুপস্থিতা । 

( ইত্যাপ্তিং নাটয়ন্ত্ী ) 

আর্য্যে! মন্যুনাবতিতীর্যাং তরসা ধারয় ললিতাম্। 

( ইত্যুভে তথা কুরুতঃ) 

লগিতেতি । (তয়োর্জল প্রবেশং দু) হা ধিক! হা! ধিক! হতান্মি এব। 
প্রিয়পখী বিশাখয়! সহ গভীর প্রবাহে নিমগ্ন এব ন পুনরিত উত্থিত 

তশ্মাত্ণং দ্য়োস্ততীয়া ভবিষ্ো ॥ ৫৫ ॥ 

মুখরেতি। হা দৈব হ! দৈব! কিং খন্িদম্। 

(ইত্াভে তথা কুরুতঃ)। মুখর! বুন্দ। ললিতাং ধারয়তঃ | 

ললিতা | (দেখিয়া রোদন করিতে করিতে ) হা ধিক! হা ধিক! হত 
হইলাম, হত হইলাম, এই যে প্রিয়সখী বিশাখার সহিত গভীর অ্রোতে 

নিমগ্রা হইলেন, আর ত” পুণরায় উঠিলেন না, অতএব শীগ্র এই ছুই 
জনের পরে আমি তৃতীয় হই । 

(ইহ! বলিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন ) ॥ ৫৫ ॥ 

মুখর! । (অশ্রুপাতত করিতে করিতে ) হা দৈব ! হা বিধাত! এ কি হইল। 

বন্দা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) ধিক! একি অবস্থা হইল ! 

(ইহা বলিয়া ব্যথ প্রকাশ-পুর্বক) আর্ষ্যে ! শোকাবেগে অবতরণ- 

কারিণী ললিতাঁকে সত্বর ধরিয়া ফেলুন। (ছুই জনে তাহাই করিলেন)। 

১২ 



১৭৮ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্কঃ 

ললিতা । (বিলোক্য স্বগতম্) হদ্ধী হদ্ধী! গরিট্ঠো বিগ্ঘো 

উবধ্খিদো, তা কেণাবি ববদেসেণ ইদে! ণিকমিঅ গোঅঢণে 

ভিউপড়ণেণ ণং পিঅজণবিওঅদ্ংসণেণাবি অবিদিপ্রং শিলাক- 

টিণং তণুঅং সিলাহিং চুগ্নস্সং | 

(ইতি শোকাবেগমপহ ত্য প্রকাশম্) 

অজ্জে! মুঞ্চেহি মং অহং গন্ুম এদং অচ্চবিমং বুত্তং 

ভনঅবদী পন্তুদীণং বিপ্রবিস্সং | 

( ইতি নিজ্ঞান্তা ) 
শশী 

ললিতেতি | হাধিক! হা ধিক! গরিষ্ঠঃ বিদ্ব উপস্থিতঃ, তৎ কেনাপি 

বযপদেশেন ইতো নিক্ম্য গোবদ্ধনে ভূৃগুপতনেন প্রিয়জনবিয়োগ- 

দর্শনেনাপি অবিদীর্পাং শিলাঁক ঠিনাং তন্ং শিলাভিশ্চুর্ণয়িষ্যামি। 

আর্যে ! মুঞ্চ মাং অহং গত্বা এতদাশ্চধ্যং বুতং ( বৃত্তান্তং ইতি যাবৎ ) 

ললিতা । (অবলোকন করিয়া স্বগত) হা ধিক! হাধিক! গুরুতর 

বাধা উপস্থিত হইল, তবে কোনও ছলে এ স্থান হইতে যাইয়। গোবদ্ধনে 

ভূগুপতনের দ্বার৷ প্রি্নজনের বিয়োগ-দর্শনেও যে তন্ু বিদীর্ণ হইল লা, 

সেই পাষাণের স্তায় কঠিন শরীরকে শিলা-সমূহের দ্বার! চূর্ণ করিব। 

( এই বলিয়৷ শোকাবেগ সন্বরণ করিয়া! 'প্রকান্তে ) 

আধ্যে! আমাকে ত্যাগ করুন, আমি এখনই যাইয়া এই 

আশ্চর্য বৃত্তান্ত ভগবতী প্রভৃতিকে জানাইতেছি। 

( এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন) 



৩য় অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৭৯ 

€ আকাশে )-- 

প্রভূর্ভবতি কঃ কৃতী মহিমপুরমস্তঘাঃ পরং 

নিরূপয়িতুমুজ্ক্বলং জগতি গোপবামক্রবঃ 

মুনীন্দ্রকুলছুললভা নবতড়িদ্বিলাসাস্ত যা 

ভিদাং সহ বয়স্থয়া মিহিরমগুলস্তা করো 7৫৬ 

বন্দা। আর্য! শ্রীয়তাং, রাধিকায়ীঃ সিদ্ধিরমীতির্মেরঘাস্তরিতৈঃ 

সিদ্ধৈঃ শ্রাধ্যতে । 

মুখরা। ( ভূতলে লুঠন্তী ) 
হা হা ণব্তিণি রাহে! কহিং গদসি ? 

ভগবতী-প্রভৃতীনাং বিজ্ঞাপয়িষ্যানি। ভগবতী-প্রভৃতীীনাং কর্ণ 

যী ॥ ৫৬ ॥ 

মুথরেতি । হাহা নপ্তি, রাধে! কুব্র গতাসি? 

(আকাশবাণী) জগংমধ্যে এমন কে কৃতী আছে যে, এই 

গোপন্থন্দরীর পরিপূর্ণ মহিম! নির্দেশ করিতে সমর্থ হইবে? আহ! ! 
এই নববিছ্যাত্বরণী আজ সখার সহিত সৃুর্ধ্য-মগুলকে ভেদ করিয়! 

মুনীন্্র কুলছুল্ল ভ। গতি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৬ ॥ 

বন্দা। আর্ষো! শুনুন, মেথাস্তরালবর্তী সিদ্ধগণ রাধিকার সিদ্ধির প্রশংস৷ 

করিতেছেন। 

মুখরা । (ভূতলে লুন্টিত। হইয়া) হায়, নাতিনি রাধে! তুমি কোথায় 

গেলে? 



১৮০ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

বৃুন্দা। (সখেদম্) 

অহহ গহনমেতচ্চিন্তয়ন্তী সমস্তাৎ 

কটুতর-পুটপাকভজ্বালয়ৈবাকুলাস্মি। 
বিপরিণতিমকাগ্ডে পুগুরীকেক্ষণস্তে 

কথমিব ভবিতাসৌ শুশ্রুবান্ পঙ্কজান্ষি ! ॥ ৫৭ ॥ 

( পুনরাকাশে )। 

প্রণয়মণি-করগকা মুরারেঃ 

শিব শিব! জীবিতমেব রাধিকায়াঃ। 

ইয়মপি ললিতা দ্রুতং সখেদা 

শিখরদতী শিখরাদিগরেঃ পপাঁত ॥ ৫৮ ॥ 

বুন্দেতি। অহহেতি। বিপরিণতিং লোকান্তরগমনম্। অকাণ্ডে অসময়ে 
শুশ্রুবান্ শ্রতবান্ ॥ ৫৭ ॥ 

প্রণয়েতি। করগ্ডিকা সম্পুটিকা। শিখরদতী দাড়িস্ববীজবদ্রত্বাভদশন। 

যস্তাঃ সা । পক্দাড়িমবীজাভং মাণিকাং শিখরং বিছুত্রিতি কোষঃ ॥ ৫৮ ॥ 

বুন্দা। (সখেদে) হায়! হায়! চাঁরিদিকের এই বিপদ চিন্তা করিয়! 

কটুতর পুটপাক-জালার দ্বারা আমি ব্যাকুল হুইরা৷ পড়িয়াছি। 

হায়, পঙ্কজাক্ষি রাধিকে ! তোমার এই অসমন্ে লোকান্তরবার্থা শ্রবণ 

করিয়া পুগ্ডরীকাক্ষ শ্রীকৃষ্ণের কি দশা! হইবে ?॥ ৫৭1 

( পুনরায় আকাশবানী ) 

শিব! শিব! যিনি মুরারির প্রণয়মণির সম্পুটিক এবং যিনি 

রাধিকার জী'বনস্ব্ূপা, সেই শিখরদশন। ললিত| শ্রীরাধার বিরহে 

খেদান্থিত। হইয়া পর্বতশৃঙ্গ হইতে পতিতা! হইলেন ॥ ৫৮ ॥ 



৩য় অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ১৮১ 

মুখরা। হা ললিদে! কধং পরিচ্চন্তাসি। ( ইত্যুদুণস্তী )। 

বন্দে! সোমাণল কীল! জলিদং অত্তাণঅং জমুণা- 

পবেসেণ সীঅলা এমি । ( ইত্যবতিতীর্যতি )। 

( পুনরাকাশে )। 

বুদ্ধে! সাম্প্রতমিদম্সাম্প্রতং মা কৃথাঃ | 

বন্দা। আধ্যে! রবিমগুলান্নিঃসরম্তী বাণীয়মনতিক্রমণীয়া । 

মুখরা । তা এদং বুত্তং ভঅবদীএ পিবেদিস্সং | 

( পুনরপ্যন্বরে গম্তীরধবনিঃ ) 

মুখরেতি। হা ললিতে! কথং পরিত্যক্তাসি। বুন্দে! শোকানলজাল।- 

জ্বলিতমাত্মানং ষমুনাপ্রবেশেন শীতলয়ামি | 

হেবুন্দে! অযোগ্যমিদং শরীরপাতনমিদানীং মা কথাঃ ন কুব্বিত্যর্থঃ | 

মুখরেতি। তদেতদ্বৃত্তং ভগবত্যৈ নিবেদয়িষ্যামি | 

মুধরা । হা ললিতে! কেন আমাকে ত্যাগ ককিয়া গেলে? (ইহা 

বলিয়৷ উদ্ঘুণিতা হইতে লাগিলেন) বন্দে! শোকানলজালায় 

জর্জরিত আত্মাকে যমুনা-প্রবেশের দ্বারা শীতল করি। (এই বলিয়া 

অবতরণের উদ্ভোগ করিতে লাগিলেন) (পুনরায় আকাশবাণী ) 

বন্ধে! সম্প্রতি কোনও প্রকারে এই প্রকার অযোগ্য কার্ধ্য 
করিও না। 

দন্দ|। আধ্যে! এই বাণী রবিমণ্ডল হইতে উচ্চারিত হইল ; অতএব 

ইহা কোনও ক্রমে লক্ঘনযোগা নহে। 

মুখরা। তবে এস, এই বৃত্তান্ত ভগবতীকে নিবেদন করি । 

(পুনরায় আকাশে গন্ভী রধ্বনি ) 



১৮২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৩য় অঙ্ক: 

মুখরা । বচ্ছে! নুট্ঠ ৭ স্থুববই, কেরিসী এস দিববাৰাণী 
বৃুন্দা। নিব্যাজং কুরু কর্ণয়োঃ কমলিনী-ক্লাস্তিচ্ছিদা৷ ধন্মিণ: 

কোকস্ত্রী-প্রিয়সঙ্গম-প্রতিভূবো দেবস্ দিব্যা গির2। 
কালিন্দী-জলমজ্জনেন মুখরে ! মা সাহপসিকং কৃথা 

ভূয়ন্তে ভবিতা প্রমোদন্ুধয়া পুণো মহানুদ্ধব |৫১। 

( ইতি নিক্করান্তে )। (ইতি নিজ্ছ্ান্তাঃ সর্বেব )। 

| % ॥ উতি শ্রীললিতমাঁধবনাটকে উন্মত্ব-রাধিকো। নাম 

তৃতীয়োহঙ্কঃ ॥ & ॥ ৩ ॥ % ॥ 
শশা সসপীশীশা শপ শাস্প সদ সপ শ্পাসপপপর শা শি ০ পপ পপ পা পপ শা ০ 

( পুনঃ) মুখরেতি। বসে! সু শঁয়তে, কীরদৃশী এষা দিব্যবাণী? 
বুন্দেতি। নি্ষপটং শৃৰ্থিত্যর্থঃ। প্রতিভূবঃ সাক্ষিণঃ | দেবস্ত স্ুরয্যস্ত 

কালিন্দীতি, ভূয়: পুনরপি। উদ্ধবঃ উৎসবঃ ॥ ৫৯ ॥ 

শসা তি ০ ও 

॥* ॥ ইতি তৃতীয়োহ্কঃ |%॥ 

মুখরা। বসে! সম্পূর্ণভাবে শুনিতে পাইলাম না, এই দৈববাণী কিন 

হইল, তাহা বল। 

বৃন্দা। কমলিনীর কান্তিনাশক ও চক্রবাকীর প্রিয়দ্গমের সাক্ষিত্বব্ূপ 

সূর্যাদেবের এই দিব্য বাণী নি্ষপটে কর্ণগোচর কর--. 

“হে মুখরে! যমুলার জলে নিমগ্ন হইয়! মহা সাহসের কাধা 

করিও লা, পুনরায় প্রমোদসুধা দ্বার! অর্থাৎ শ্রীরাধাক্কষ্ণের মিলনের 

দ্বার তোমাদের মহোৎসব পূর্ণ হইবে” ॥ ৫৯ ॥ 

( এই বলিয়। দুই জনে নিক্মান্ত হইলেন) (অনন্তর সকলের প্রস্থান ) 

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকের বঙ্গানুবাদে উন্মত্বরাধিক নামক তৃতীয় অস্ক ॥৩॥ 



চতুর্ধোহস্কঃ 
€ ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ )। 

উদ্ধবঃ। অযং সর্ববজ্ঞানাং গুরুরপি ভজত্যজ্ভ-পদবীং 

প্রভৃষ্ণ,নাং চূড়ামণিরপি জড়ীভাবময়তে। 
সদা সাল্দ্রানন্দ-প্রকৃতিরপি ধন্তে বিধুরতাং 

মুকুন্দঃ স্বীকুর্ববন্ প্রণয়িনি জনে প্রেমবশতাম্ ॥১।॥ 

( পুরো! বিলোক্য )। 

কথমিয়মত্র গার্গী । 

(ইত্যাপস্যত্য ) 

আধ্যে! প্রণমামি। 

উদ্ধব ইতি। ব্রজলীলামুক্তে দানীং পুরলীলামাহ মথুরায়াম্। প্রভৃষনাং 

প্রভবনশীলানাম | বিধুব্রতাং ব্যাকুলতাম্ ॥ ১ ॥ 

( অনস্তর উদ্ধবের প্রবেশ ) 

উদ্ধব। এই মুকুন্দ প্রণয়িজনের প্রেমবস্তৃতা স্বীকার করিয়! সর্বজ্তদিগের 

গুরু হইয়াও অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করিতেছেন, প্রভু সকলের চূড়ামণি 

হইয়াও জড়িম1 অবলঘন করিয়াছেন, সর্বদা আনন্দময়-বিগ্রহ হইয়াও 
ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছেন ॥ ১ ॥ 

( পুরোভাগে দৃষ্টিপাত করিয়া) গার্গী কেন এখানে? (এই 
বলিয়। নিকটে গমন করিয়া) আর্ষো ! প্রণাম করিতেছি । 
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প্রবিশ্য গার্গী ৷ অমচ্চ ! চিরং সিঞ্চেহি ভত্বি-স্ৃহাপ্লবাহেণ পুহুবীং 
উদ্ধবঃ। নূনং যছুরাজাভিষেক-কৌতুকে তত্রভবত্যা রোহিণ্যা 

সহ গোকুলাদত্রায়াতমাধ্যয়া । 

গার্গী। ণহু গু, কিঞ্চ দোণং রামকহাণং ববদবন্ধমভ্ূসবে 
'আহুদাএ গোউলেসরীএ সন্ধং সমাঅদং। 

উদ্ধবঃ | নালোকি লোকোত্তরা দেবস্য রঙ্গস্থলে কেলিরাধ্যয়৷ ! 

গার্গী। কেরিসী সা কহিজ্জউ ? 

গার্গাতি। অমাত্য ! চিরং সিঞ্চ ভক্তি-স্ধা-প্রবাহেণ পৃথিবীম্। 
গার্গীতি। নহি নহি, কিন্ত ছয়ো রামকৃষ্চয়োব্র তবন্ধনমহোতসবে যজ্ঞো- 

পবীতকালে ইতি যাবৎ আহ্তয়া গোকুলেশবর্ধযা সার্ধং সমাগতং 

ময়া। 

গর্গাতি। কিছুশী মা কথ্যতাম্। 

( গাগীর প্রবেশ ) 

গার্গী। অমাত্য! চিরকাল ভ্ক্তিন্ুধা-প্রবাহের দ্বার পৃথিবীকে 
অভিষিক্ত কর। 

উদ্ধব। বোধ হয়, আপনি ভগবতী রোহিণীদেবীর সহিত যছুপতির 

অভিষেক-উৎসবে গোকুল হইতে এখানে পদার্পণ করিয়াছেন ? 

গার্গী। তাহা নহে, তবে রামকৃষ্ণ এই ছুই জনের উপনয়ন-উৎসবে নিমন্ত্রিত। 

গোকুলেশ্বরীর সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছি। 

উদ্ধব। তাহা হইলে আর্ধা রঙ্গস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক ক্রীড়া দেখেন 

নাই। 

গার্গী। বল দেখি সে ক্রীড়া কিরূপ? 
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উদ্ধবঃ | শ্রায়তাম্, 

কষ্ণার্ক? সাধুচক্রোৎসব-রভস-কৃতী রক্তলোকঃ খলালী- 

থগ্ভোত-গ্যোতহারী কলিত-কুবলয়া পীড়-গম্ভীরনিদ্রঃ | 

মল্লোলুকা ম্বধুস্বন্ যদ্রুকুল-কমলোল্লাসকারী স তুঙ্গে 

রজদ্বারোদয়াদ্রো৷ দনুজ-নৃপতমং সৃদয়ুন্ প্রাহ্রাসীৎ ॥ ২॥ 
গার্গী। তদে তদো ? 

টদ্ধব ইতি। স কৃষ্থার্কঃ দনুজনৃপতমং স্দয়ন্ -সথদয়িতুং নাশয়িতুং রঙ্গ-' 
দ্বারোদয়াদ্রৌ প্রাছুরাসীত্যন্বয়ঃ| কৃষ্ণ এবার্কঃ, সাধুস্মৃহঃ, পক্ষে 
সাধব এব চক্র। চক্রবাকান্তেষামুৎসবাতিশয়ে কৃতী। অনুবক্তো লোকো। 

জনে! যন্মিন সঃ। পক্ষে লোক আলোকঃ। খলালী খলশেণ্যেব 
খগ্োতস্তন্ত গ্োতং হর্ভং শীলং যস্ত সঃ। কলিতা৷ কুবলয়াপীড়ন্ত গম্ভীর- 
নিদ্রা মরণং যেন সঃ। পক্ষে কলিত। কুমুদসমূহস্ত গম্ভীরনিদ্রা মুদ্রণং 

যেন সঃ। মল্লা এবোলুকান্তান্। যদ্বকুলান্যেব কমলানি তেধামুল্লাস- 

কারী রঙদ্বারমেবোদয়াদ্রিস্ত্মিন। দন্ুজনৃপঃ কংস এব তনঃ ॥ ২ ॥ 

গা্গাতি । ততন্ততঃ? 

উদ্ধব। শ্রবণ করুন, সাধুগণরূপ চক্রবাক্গণের আনন্দবিধায়কঃ খলগণরূপ 

থগ্ভোতের দীপ্তিহারী, কুবনয়াপীড় নামক হস্তীর চিরনিদ্রাপ্রদ, যিনি 

যছুকুলরূপ কমলের উল্লাসদায়ক, সকল জগতের প্রিয় সেই শ্রীকষ্ণরূপ 

সূর্য্য মল্রূপ উলৃকগণকে থেদান্বিত করিয়া দৈত্যকুলাধিপ কংসরূপ 
অন্ধকার বিনাশ করিবার জন্য রঙ্গদ্বারূপ অতুাচ্চি উদ্নয়পর্বতে 

প্রাহুভূতি হইলেন ॥ ২॥ 

গাাঁ। তার পর, তার পর? 
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উদ্ধবঃ | ততশ্চ-_ 

দ্বিপরুধির-মদ-শ্রমোদ-বিন্দু- 

চ্ছল-ঘুস্থণাগুরুচন্দনৈঃ পরীতঃ | 
জরঠ-দশন-দগুমগ্ডিতাংসো 

হরিরিহ র্ধরাস্তরে চুকৃর্দ ) ৩ ॥ 
ততশ্চ-_ 

তথাবিধবেশো। দশবিধৈরেষ দশধান্বভাবি। 

তথাহি-_ 

দৈত্যাচা্্যাস্তদাস্তে বিকৃতিমরুণতাং মল্লবুন্দাঃ সখায়ো৷ 

গণ্ডোন্নত্যং খলেশাঃ প্রলয়ম্থষিগণ। ধ্যানমুষণাশ্রমন্া । 

উদ্ধব ইতি। দ্বিপস্ত হস্তিনঃ রুধিরমদৌ স্বস্ত শ্রমেণোদবিন্দবস্ত এবো- 

চ্ছলানি ক্রমেণাগুরুচন্দনানি তৈঃ পরীতম্। চুকুর্দি চিক্রীড় ॥ ৩॥ 

দৈত্যাচার্ধ্য ইত্যাদি । বর্ণসংহার-নাম প্রতিমুখসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তল্লক্ষণম্__ 
সর্ববর্ণেকুপগতং বর্ণপংহার ইয্যত ইতি । অব্র দৈত্যাচার্ষ। ব্রাহ্মণাঃ | 

উদ্ধব। তার পর-_ শ্রাহরি হন্তিকধির, হল্তি-মদ এবং স্বীয় শ্রমজনিত ঘর্ম- 

বিন্দুরূপ কুমকুম, অগুরু ও চন্দনের দ্বার পরিলিপ্তাঙ্গ হইয়া, বুদ্ধ গজের 

দন্তরূপ দণ্ডের দ্বারা স্বন্ধদেশ বিভূষিত করিয়া রঙ্গস্থলপ্রাস্তে ক্রীড়। 

করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥ 

তাহার পর এরূপ বেশধাত্ী শ্রীহরিকে দশবিধলোকে দশবিধ- 

রূপে অন্থভব করিয়াছিল, যথা সেই সময়ে রশস্থলে মুকুন্দকে দর্শন 

করিয়৷ দৈত্যাচার্য্য ব্রাহ্মণের। মুখবিরুতি, মন্লবৃন্দগণ ভয়ে রক্তবর্ণ, 

সথাগণ হাম্তবদন, থলগণ ভয়ে অচৈতন্য, খধিগণ ধ্যান, মাতৃগণ উষ্ণ 
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রোমাঞ্চং সংযুগীনাঃ কমপি নবচমত্কারমন্তঃ সুরেন্দ্র 

লাস্তং দাসাঃ কটাক্ষং যযুরসিতদৃশঃ প্রেক্ষ্য রঙ্গে মুকুন্দম্ 08 
ততশ্চ-__ 

বর-কেশরমালয়াঞ্চি তশ্চলচাণুর-চমুরুমর্দদনঃ | 
কুভুকোচ্চলধীরদীদরদ্যহুসিংহঃ খলভোজকুঞ্জরম্ ॥ ৫ ॥ 

গাগী। দিট্ঠিয়া দিট্ঠন্তং গদো সাুজণাণং মহাবুকষসূলো । 

( ইত্যানন্দমভিনীয় ) 

ক্ষিতীশসংযুগীনাদয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ ৷ মল্লা দাসাদয়শ্চ বৈশ্ঠশূড্র। ইতি বর্ণ- 

সংহারঃ। বীভৎসঃ, রৌদ্রঃ, হাস্তঃ, ভয়ানকঃ, শান্তঃ, করুণঃ, বীরঃ, 

অদ্ভুতঃ, দাস্তঃ, শৃঙ্গারঃ ইতি দশ রসাঃ ॥ ৪ ॥ 

কেশরেো! নাগকেশর-পুষ্পবিশেষঃ। পক্ষে সিংহস্কন্ধ্ত বালঃ। চলস্ত 

চাণুবস্ত য। চমুস্তশ্তা উরু অধিকং মর্দনঃ। পক্ষে চলচাণুর এব 

চমরুযুগিবিশেষস্তন্ত | অদীদরৎ দীর্ণং চকার ॥ ৫ ॥ 

গার্গীতি। দিষ্ট্যা দিষ্টান্তঃ কালং গতঃ সাধুজনানাং মহাবক্ষঃশূলঃ | স্তাৎ 
7 শীশ্প পদ পাতি শা শী তে শী টো শি শী শপ পপ সপিস্প শশী শি সপ শী পীশশ। শা শীপাী টিপিপি 

অশ্রু, ক্ষত্রিয়াদি যোদ্ধাগণ রোমাঞ্চ, দেবশ্রেষ্ঠগণ অভিনব চমৎকারিত্বের 

শেষ, দাসগণ নৃতা এবং কৃষ্েক্ষেণ সুন্দরীগণ কটাক্ষ প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন ॥ ৪ ॥ 

তদনস্তর সেই বদ্রপিংহশ্রেষ্ঠ কেশরমালায় বিভরষিত ভ্ইয়া, 

বিচলিত চাঁণুরের সৈন্তদল অতিশয় মর্দন করিয়া, কৌতুকবশেই যেন 
উৎকৃষ্ট বুদ্ধির পরিচালন। করির! খল ভোজকুলের কুঞ্জর-সদৃশ কংসকে 

বিদীর্ণ করিলেন ॥ ৫ ॥ 

গার্গা। ভাগ্যবশতঃই সীধুগণের মহা-বক্ষঃশূল সমূলে উৎপাটিত হইল ! 
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অমাচ্চ ! ধরা পোপ্নমাসী জা কহ্স্স সঙ্গং 

অমুঞ্চম্ত্রী রঙ্গ কীলাদিকোদৃহলং পেক্খই । 

উদ্ধব। কিমেতহুচ্যতে, য্যাঃ প্রসঙ্গাদেব জগদ্গুরোরপি গুরু- 

বর্বভূব সান্দীপনিঃ | 
গাগী। (সংস্কতেন) 

কামং সর্নবাভীষ্ট কন্দং মুকুন্দং 

য! নিবন্ধাতড প্রাহিণোদিন্ধনায়। 

পর্চতা কালধর্মো দি্টান্তঃ প্রলয়োহতায়ঃ। অন্তনাশো দ্বধয়োমৃত্যুরিত্বা- 

মরঃ। 

অমাত্য ! ধন্যা পৌর্ণমাসী যা কৃষ্ণম্ত সঙ্গমমুঞ্চস্তী রঙ্গক্রীড়াদিকুতৃহলং 
প্রেক্ষ্যতে। 

গার্গীতি ৷ কৃষ্ণম্ত গুরুঃ সান্দীপনির্বভূব | নিদর্শন-নাম নাটকভৃষণমিদম্। 

তল্লক্ষণম্__যত্রার্থানাং প্রপিদ্ধানাং ক্রিয়তে পরিকীর্তনম্। পর্াপেক্ষাব্যু- 

দাসার্থং তন্িদর্শনমুচ্াত ইতি। অত্র বিস্বানুবিষ্বস্তবোধনানিদর্শনম্ । 

(ইহ! বলিয়। আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ) অমাত্য ! যিনি 

শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পরিত্যাগ না করিয়া রঙ্গক্রীড়াদি কুতুহল-সকল 
অবলোকন করিতেছেন, সেহ পৌর্ণমাপীই ধন্ত। ! 

উদ্ধব। এ আর কি বলিতেছেন, এই পৌর্ণমাসীর প্রসঙ্গেই সান্দীপনদি 
মুনি জগদৃগুরুরও গুরু হইয়াছেন । 

গাাঁ। (সংস্কৃত ভাষায়) যে আচাধ্যপত্বী সর্ব্বাভীষ্টমূল মুকুন্দকে নির্বর্ধ 
সহকারে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, হায়! তিনি 
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আঁচার্ধ্যাণী সা করোতি স্ম মূল্য 

পিণ্যাকার্থং হস্ত ! চিন্তামণীন্দ্রম্ ॥ ৬ ॥ 

উদ্ধবঃ। শিষ্যাচারপ্রচারচাতুরীয়ং চাণুরমর্দদনস্য তদত্র নাপরাধ্যতি 

গুরোঃ কলব্রম্। 

গার্গী। স্ুদং মএ মন্তুমঙ্গলো কিদম্ণঅরাদো আমড়টিঅ উপে 1 
তরিণা গুরুণো দক্ষিণীকিদে। 

উদ্ধবঃ। ন কেবলং শুরব এব দক্ষিণীকৃতঃ, কিন্ত্ত কেলিগুরবে 

স্বাত্বুনেহপি ৷ যদস্য সৌভাগা-কুলং ময় গোকুলে শ্রুতম্। 

* ইন্ধনায় ইন্ধননিমিত্তম্। মূল্যং পণাম্। পিণ্যা কার্থং, নিস্ভৈলন্ত তিলন্ত 

চুর্ণম। তিলকক্কে চ পিণ্যাক ইত্যমরঃ ॥ ৬ ॥ 

উদ্ধব ইতি । চতুরন্ত ক্রিয়া চাতুরী, শিষ্যাচারপ্রচারায় চাত্ুরী 
শিষাচারপ্রচারচাতুরী। কলত্রং পত্বী। 

গারগীতি। শ্রুতং ময়া মধুমঙ্গল: কৃতান্তনগরাদাকৃষা পুনর্থরিণা গুরবে 
দক্ষিণীকৃতঃ | 

উদ্ধব ইতি। কিন্তু কেলি-গুরবে স্বাত্মনেইপি দক্ষিণীকৃতঃ অনুকূলীকৃতঃ। 
সপ শীট পপ শপ  শাপ্পা্িী 

সত)ই তিলকল্ককে চিস্তামণিশ্রেষ্ঠের উপযুক্ত মূল্য বলিয়া স্থির 

করিয়াছিলেন ৬ ॥ 

উদ্ধব। চাণুরমর্দূন শ্রারুষ্ণের উহা শিষ্যের উপযুক্ত আচারপ্রচারের 

চাতুরীমাত্র, অতএব গুরুপত্বী এ স্থানে কোনও অপরাধ করেন নাই । 

গার্গী। আমি শুনিয়াছি, মধুমঙ্গলকে পুশরায় কতান্তনগর হহতে আনয়ন 

করিয়া শ্রীহরি গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়াছিলেন । 

উদ্ধব। কেবল গুরুকেই দক্ষিণ] দেন নাই, কিন্তু কেলিগুরু নিজেকে ও দক্ষিণা 

দিয়াছেন। কারণ, আমি গোকুলে উহার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়াছি । 
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গার্গী। অবি ণাম তথভবস্তেণ গোউলে গদং আসি ? 
উদ্ধবঃ। অথ কিম্। 

গার্গী। কিং কাছুং। 
উদ্ধাবঃ। দেবীং চক্দ্রাবলীমানেতুম্। 

গার্গী। কিস্তি এসা ণাণীদা ? 

উদ্ধবঃ। ( সবাম্পম্) রুক্সিণ। গোকুলাদিয়ং পুনঃ কুগ্ডিলে নীতা 

গার্গী। কুদে! সুদ] ইমিণা গোউলে চন্দাঅলী ? 
উদ্ধবঃ। সখ্ুঃ শিশুপালস্থ মুখাৎ। 

গার্গীতি । অপি নাম তত্রভবতা পুজ্যেন গোকুলগতমাসীৎ? 
গার্গাতি। কিং কর্ত,ম্? 
গার্গীতি। কিমিতি এষা নানীত। ? 

গাগাঁতি। কুতঃ শ্রুতা অনেন গোকুলে চন্ত্রাবলী ? 

গার্গী। আপনি কি গোকুলেও গিয়াছিলেশ ? 
উদ্ধব। গিয়াছিলাম বৈ কি! 

গার্গী। কি করিতে গিয়াছিলেন? 

উদ্ধব। দেবী চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিবার জন্য । 

গার্গা। তবে তাহাকে আনয়ন করিলেন না কেন? 
উদ্ধব। (অশ্রুত্যাগ করিতে কক্সিতে) রুল্ী পুনরায় গোকুল হইতে 

ইহাকে কুগ্ডিল নগরে লইয়! গিয়াছেন । 

গার্গী। গোকুলে যে চন্দ্রীবলী আছেন, তিনি তাহা কাহার নিকট 

শুনিয়'ছিলেন ? 

উদ্ধব। সথা শিশুপালের মুখে। 
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গার্গা। তিণাৰি কুদে! সদা ? 
টদ্ধনঃ॥ তত্রভবত্যাঃ শআ্ুতশ্রবসো মুখা। 

গার্গী। সচ্চং সচ্চং, সা কৃখু বন্ধাদে! বিমুক্ং ভাদুরং আণঅ- 
ছুন্দুহিং দট্ঠং পাহিহরং আমদা আসি। তদো মএ চেচঅ 

অণহিপ্লাএ গোউলগদং সববং রহস্সং তিস্সা সআসে 

প্লমাসিদং । 

উদ্ধবঃ। আধ্যে! কিমত্তর তে দুষণং মদ্বিধেষু বিধিরেব প্রতি- 

বন্ধী। 

গর্গাতি। তেনাপি কুতঃ শ্রুতা । 
উদ্ধৰ ইতি। শ্রতশ্রবসঃ তন্মাতু; অর্থাৎ শিশুপালমাতঃ | 

গার্গীতি। সত্যং সত্যং, স! শ্রুতশ্রবাঃ খলু বন্ধাদ্িমুক্তং ভ্রাতরং আনক- 

দন্দুভিং দ্রষ্ং নাভিগৃহং পিতৃগৃহং (নাইঘর হতি প্রসিন্ধং) আগতাসীৎ। 

ততো ময়ৈবানভিজ্ঞয়া গোকুলগতং সব্বং রহস্তং তস্তাঃ সকাশে 

প্রকাশিতম্। 

উদ্ধব হতি। প্রতিবন্ধী প্রতিকুলঃ | 

গারগী। তিনিই বা তাহা কাহার নিকট শুনিয়াছিলেন ? 

উদ্ধব। পুজ্নীয়! নিজজননী শ্রুতশ্রবার মুখে । 
গার্গী। সত্য সত্য, তিনি স্বীয় ভ্রাতা আনকছুন্দুভিকে বিমুক্ত দেখিবার জন্য 

পিতৃগৃহে আসিয়াছিলেন। তদনস্তর আমিই অনভিচ্ঞত! হেতু, 

গোকুলের সমস্ত রহস্ত তাহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলাম। 

উদ্ধব। আধ্যে! এবিষয়ে আপনার আরকি দোষ? আমাদের ন্যায় 

লোকের প্রতি বিধাতাই প্রতিকুল। 
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গার্গী। ভিপ.ফণন্দণে চন্দাঅলীং ণেছুং পউন্তে কহং ণ কোৰি 
পড়িবন্ধী সংবুত্তো ? 

উদ্ধবঃ| মথুরামাস্থিতে চিরং সবান্ধবে গোকুলেন্দ্রে হতে চ 
তোশলাপরপধ্্যায়ে গোব্ধনে কোহন্ঃ প্রতিবধীয়াৎ। 

গার্গী। তে। সোম্ম! পউমা-পন্ুদি-কগ্নআ৷ চউক্কং কীসণাণীদং ? 

উদ্ধবঃ| পাল্লা নগ্রজিতঃ সুতা নরপতেরমদ্রেশিতুঃ শ্যামলা 

ভদ্দ্রা কেকয়-চক্রমস্তকমণেঃ শৈব্যস্ত শৈব্যা তথা । 

গার্গীতি । ভীম্মকনন্দনেন চন্ত্রাবলীং নেতুং প্রবৃত্তে কথং ন কোহপি প্রতি- 
বন্ধী সন্থত্ঃ? | 

গার্গীতি। ভোঃ সৌমা! পদ্মা-প্রভৃতি-কন্যকাচতু্ষং কশ্মান্নানীতম্? 
উদ্ধব ইতি। নগ্রজিন্নায়ে। রাজ্ঃ সত নাগ্রজিতী পদ্মৈব। শ্তামল| মাত্রী। 

গার্গা। ভীম্মকতনয় রুক্সিণী চন্দ্রাবলীকে আনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে 
কেহ তাহার প্রতিবন্ধক হইল লা? 

উদ্ধব। বহুকাল ধরিয়৷ শ্রীরুষ্জ সবান্ধবে মথুরায় অবস্থান করায় এবং 

তোশল ঝ| নামান্তর গোবদ্ধন মন্প হত হওয়ায় কে আর প্রতিবন্ধক 

হইবে? 

গার্গী। হেসৌম্য! পদ্ম প্রভৃতি চাৰিটি কন্তাকে কেন আনয়ন করা 
হইল না? 

উদ্ধব। পল্ম। ব! নাগ্রজিতী নগ্রজিৎ রাজার কন্তা) শালা ব মাত্রী-- 

মদ্ররাজার কন্তা, ভদ্রা বা লক্ষণ! কেকয়রাজার কন্যা, শৈবা। 

বা মিত্রবিন্দা শৈবা রাজার কন্তা; হায়! বীণাপ্রবীণ মুনি 

18৮৮) 
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জ্ঞাত্বা হস্ত! চিরাচ্চতুভিরভিতো বীণা প্রবীণাম্মুনে- 

রেভিগোপপতিং প্রসাস্ভ বিনয়ৈঃ কন্যান্ততো নিন্তিরে ॥৭॥ 
গাগী। কচ্চাঅনীববদপরাণং গোউলকঞ্কাণং কিং কৃখু কুসলং 
উদ্ধবঃ | ( সবাম্পম্) 

স্তবং কামাখ্যায়াঃ কমপি বিদধস্তে তরণিজা- * 

তটান্তে সম্ভু় জরিত-হৃদয়ানি ব্লমভরৈঃ। 
সভক্রাণুাদ্দগুপ্রকৃতিরুচিরং ষোড়শ হঠা 

কুমারীণাং তাসামহরত শতাঢ্যানি দনুজঃ ॥ ৮ ॥ 

লক্ষণ, শৈনা। মিত্রবিন্দা । চতৃভিন গ্রজিন্মদ্রেশ-কে কয়-শৈবোত | ততো 

গোকুলাৎ ॥ ৭ ॥ 

গাাতি। কাতায়নীব্র তপরাণাং গোকুলকন্তানাং কিং খলু কুশলম্ ? 
উদ্ধাব ইতি । স্তবমিতি | দন্ুজঃ লরকাম্থুরঃ ॥ ৮ ॥ 

নারদের মুখে এই কথ। অবগত হইয়া ইহার চার্রিজনেই বিনয়ের 

দ্বার] গোপপাঠিকে পপর করিয়! তথা ভহতে কন্2াগণকে লহয়া 

গিয়াছেন ॥ ৭ ॥ 

গার্গা। কাতায়নী-ব্রতপরায়ণ! গোপকন্তাগণের কুশল ত? 

উদ্ধব| (সাশ্দনেত্রে) নে ষোড়শ সহ একশত কুমারী বিরহক্রেশ-বশতঃ 

সন্তপু-হৃদয়ে ষমুলাতটে কামাখ্যার্দেবীর স্তব করিতেছিলেন, এমন সময় 

স্বভাবতঃ উদ্দগু প্রকৃতি নরকান্র তাহাদিগকে হরণ করিয়া লহয়া 

গিয়াছে ॥৮॥ 

* বিদধস্তি ছামণিজা, ঈতি পুক্তিকাপাঠাস্তরম্। 

১৩ 



১৯৪ ললিতমাধবনাট কম্ [ ৪র্শ অঙ্ক: 

গার্গী । ( সব্যধম্) অবি পাম ইদং বুত্তং তুঙ্ধ পণ! স্বদং ? 
উদ্ধব:| শ্রন্তমেব, কিন্তু বাঢমবাশিষ্টম্। 

গার্গা। কেরিসং তং ? 
উদ্ধবঃ। অফ্টাধিক-শতোত্তরেষু ষোড়শ কুমারীণাং সহশ্স্েযু 

নৈকাপি গোষ্ঠমধিতিষ্ঠতীতি। 
গার্গা। কো বা তন্য অবরাণুসন্ধাণস্স ওমরো জং রাহাএতাএ 

দারুণদসা এ পিবব,দিলবোবি স্বৃহ্গ্ঘডো । 

০ শ্পাপ্। ০৮ 2:৮০ 

গার্গীতি । অপি নাম ইদং বুত্তান্তং যুক্সৎপ্রভুন! শ্রুতম্? 

উদ্ধব হতি। বাঢ়মবিশইং ন সম্যক্ শ্রতম। 

গাপীতি। কীদৃশং তং? 
গার্গীতি । কে বা! তশ্ত অপরানুসন্ধানস্ত অবসবঃ, যত ব্রাধায়াস্তয়া দারুণ 

দশাযানিবতিলবোইপি দুর্ঘট2 | 

গাগী। (ব্যথার সহিত ) আপনার প্রভু কি এই বৃত্বান্ত শুনিঘাছেন? 

উদ্ধাব। শুনিয়াছেন বটে কিন সকল শুনেন নাহ । 

গার্গা। গেকিরূপ? 

উদ্ধব। যোড়শ-সহশ্র একশত আটজন কুমারীয্র মধ্যে একজনও গোকুতে 

নাই । 

পাপা । তাহার আবার অপর অনুদন্থীনেগ অবসর কোথায়? যেহেও, 

প্ররাধার দারুণ দশ! শ্রঝণে তাহার 1কছুমাতর শাস্তি প্রাপ্ডিও ছর্ঘট 

হইয়াছে । 



৪র্থ অন্কঃ] ললিতমাধবনাটক ম ১৯৫ 

ভদ্ধবঃ। মধ্যে! তথ্যমাথথ ভত এব বাঢ়ং ব্যগ্রয়া ভগবত্যা 

নিন্মিতাহস্তি কোহপি দেবস্ঠ মনোবিনোদনোপায়ঃ | 
গার্গী। কেরিসো সে। £ 
5চ্ধবঃ । সঙ্গীতবিষ্ভাবেধসং ভরতমত্যর্থ্য কিঞ্চিদপুর্ববং রূপকং 

কাগিতম্। তচ্চ দেবধি-তীর্থেন তুন্বুরুহস্তে প্রেষিতং তুম্বুরুণ৷ চ 
পন্ধর্বানিদমধ্যাপিতম্ । 

গার্সী। দাণিং কে!ব দিববপুরিসা! তথ হোদীএ পৌধমাসীএ সন্ধং 
আলবস্ত1 মএ দিটঠ। তা এদে গদ্ধববা হুষিস্স্তি | 

৯ পেস পো আচ আপা পা পপ শা শি শি সপ স্পা শি সপ সাপ পদ শসা 

গাগীতি । কীদৃশঃ সঃ । 

উদ্ধব ইতি। বপকং নাট কভৃষণমুৎ্পা দিতম্। 

সাগীতি। হদানাং কেহপি দিব্যপুরুষাস্তত্রভবত্য। পৌর্ণমাস্ত! সহ আলপস্তঃ 

ময়া দ্ব্টাঃ তদেতে রব ভবিষ্যাপ্ত 
সপে শিস পাদ পাস পাপাসী পিন ৬০০ স্পা 

ন্বব। আধ্যে! ঠিকই জিন, ভজ্জপ্ভহ আশয় ব্যগ্র হইয়া ভগবতী 

পোর্ণমাসী শ্রাকুষ্জের মনোবিনোদনের কোনও উপায় নির্মাণ কারয়া,ছন। 

গাপী। সেকিরপ? 

উদ্ধব। সঙ্গীত-বিগ্ভার বিধাতা ভরতমুনির নিকট তিনি প্রার্থনা করায় ও 

মুনি কোনও অপুর্ব ব্পক প্রস্তুত করাইয়াছেন, তিনি দেববিশ্রেষ্ 

নারদের দ্বারা তুত্ুরুপ্ন হস্তে তাহা প্রেরণ করায় তুম্বুরুও "০ 

গন্ধব্বগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছেশ। 

গারগী। আনি কতকগুলি দিব্যপুরুষকে হ্দানীং পুজনীয়া পৌর্ণমাসী 

দেবীর সহিত আলাপ কাঁরতে দেখিয়াছি, তাহা হইলে ইহারাই সেই 

গন্ধর্ব্ব হইবেন। 



১৯৬ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৪র্থ অন্ধ: 

উদ্ধবঃ। অথ কিং, পশ্যায়ং মধুমঙ্গলেন সহ নৃত্য-বিলোক নাথ- 

মরবিন্দলোচনঃ কুরুবিন্দ-মন্দিরস্ঠালিন্দমধিরোহতে | 

গার্গী। অহং গছুঅ মুহরং পেসইস্সং | 
উদ্ধবং | অহমপি ভগবত্যা সহ নটান্ প্রেষয়িষ্যামি | 

(ইতি নিক্ফ্ষান্ত্ো ) ॥ ৯॥ 
বিক্ষস্তকত । 

( ততঃ প্রবিশতি ষথানিদ্ষ্টঃ কুষ্ণঃ ) 
কুঞ্ণজঃ | ( সখেদম্। 

হা লীলাবতি ! ভা চকোরনয়নে । হা চল্দ্রবিম্বাননে ৷ 

হা বিন্বপ্রতিমৌষ্টি! হা গুণবতীগোষ্টী-পুরোবস্তিনি ! 

উদ্ধব ইতি । কুরুবিন্দঃ পল্সরাগমণিঃ | 

গাগীতি । অহং গত্বা মুখরাং প্রেষয়িষ্যামি ॥ ৯ ॥ 

রুষ্ণ ইতি। আ্রীরাধিকায়া টন্মাদদশা তৃতীয়াঙ্কে কথিতা। অঅধুন' 

শ্রীকষ্ণস্ত তামা | দ্রবিবলনিতৈ: ছুশ্চেষ্টিতেঃ ৷ ঘোরাং দ্রঃখময়ীম । 

উদ্ধব। তাহাই বটে, ধ্ী দেখুন, নৃত্যাবলোকনের ভন্য অরবিন্দলোচন 

শ্রীরুষ। মধুমঙগলের সহিত পদ্মরাগমণি-নিশ্মিত মন্দিরের অলিনেন 

আরোহণ করিতেছেন । 

গার্গা। আমি যাইয়! মুখরাকে প্রেরণ করিতেছি । 

উদ্ধব। আমিও ভগবতীর স্ভিত নটগণকে প্রেরণ করিতেছি । 

(ইহ! বলিয়া! উভয়ের প্রস্থান ) ॥ ৯ ॥ 
বিষ্কস্তক । 

(অনন্তর বখানিদিষ্ট শ্রীকষ্চের প্রবেশ ) 

জীকষ।। থেদসহকারে ) হা লীলাবতি! তা চকোরুনয়নে ! ভা 



৪র্থ অঙ্ক: 4 ললিতমাধবনাটকম্ ১৯৭ 

হা গোষ্ঠাখিল-খগ্ররীটনয়না-মুর্ধাভিষিক্তে ! কথং 
হারাধে! হতদেব-ছুবিলন্িতৈর্ধাতাসি ঘোরাং দশাম্ । 

নধুমঙ্গলঃ | পিঅবঅস্স ! অদিছুল্লহদংসনা! বিঅদ্দি রাহিআ 

বিজ্জমাণেবব নে পড়িভাদি । 

কৃষ্ণ; | সখে! সত্যমাশয়ৈব কদধিতোহশ্মি । যতঃ__ 
নীরে মংক্ষু মিমংক্ষুমার্তমুখরামুদ্দিশ্য চগুদ্যুতে- 

দুরাম্মগুলতঃ কৃপাতৃরতয়া যশ গ্রাছুরাসীন্তদ। । 

দধু হতি। প্প্রিয়বয়ন্ত | অতিভিল ভদর্শনা বিয়তি রাধিকা বিদ্যমান! হব 

মে প্রতিভাতি | ্ 

কুষ্ণ হীতি। মংঙ্ষু শীপ্রম্। মিমংক্ষুং মজ্জিতুমিচ্ছম্। যতঃ বাগমুতং 'প্রাছু- 

রালীৎ। পরিসর্প-নাম 'প্রতিমুখসন্ধ্যঙগমিদম্। তন্পক্ষণম--স্ৃতিণিস্ত 

চক্জবিশ্বাননে | হা! বিস্বোষ্ঠি। হ। গুণবতীগণের মধ্যে সব্বশ্রেষ্ঠে ! 

হা সমস্ত গোকুলখঞ্জনাক্ষীগণের প্রধানে! হারাধে! ভতদেবের 

হবস্ত চেষ্টায় তুমি কি বিষনদশ! প্রাপ্ত হহলে ! 

নধুম্ঙগল । প্রিয়বয়ন্ত ! অতিশয় ুল্ল ভদর্শনা 5ইণেও শ্রীরাধিকা যেল 

আকাণে বিছুমালার সায় প্রতিভাত হইতেছেশ। 

কষ | সথে। সত্য সত্য--আশার ছ্বারাহ আমি এইরূপ ক্লেশ পাভতেছি, 

যেহেতু, মুখরা যখন আর্ত হইয়া জলমগ্ন হইতে যাহতেছিল, তথন দৃরবস্তী 

সুরধ্যমণ্ডল হইতে কপাতুরতাহেতু যে আকাশবাণী প্রা ত হইয়াছিণ, 
তাহাতে শ্রারাধার সহিত 'আমার পুনরায় মিলনের প্রতাশায় যে সঙ্কুর 



১৯৮ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৪র্ঘ অঙ্ঃ 

হা ধিখাগম্বতেন ! তেন জনিতস্তম্তাঃ পুনঃ সঙ্গম- 
প্রত্যাশাঙ্কুর উচ্চকৈর্মম সথে! স্ান্তং হঠাদ্বিধ্যতি ?১০। 

(ক্ষণং তৃষীং স্থিত্বা পুনরুচ্চকৈঃ ) 

প্রধাতুং শ্বাফন্ছৌ ধততূরগবল্ে চটুলধী- 
নিরুদ্ধ। সাক্রন্দং কথমধিরুরুক্ষুঃ পরিজনৈঃ । 

উদত্্ং সা দৃষ্তিং ময়ি বিকিরতী ক্র মনসা 

বিহ্ম্ব্যাল্লং তা ধিক! ন্রতন্বরন্ুনীতাপি ন ময়া 1১১ 

বীজস্ত পরিসর্প ইত্তি। '্ রাধাতিরোধানাৎ নষ্টম্তান্ত রাপবীক্রশ্য পনঃ 

স্্যাবচনেনানুশ্বরণাৎ পরিসর্পঃ ॥ ১০ ॥ 

ক্ষণমিতি ! শ্বাহহোো অরুরে। পৃতজ্তরগশ্তয বলো! মুখরজ্জুর্ষেন 

তশ্মিন ॥ ১১ ॥ 

উৎপন্ন ভইয়াছিল, ভ1 প্রিক, সেই বাকাকপ চচ্চারত শম” 

এখন স্সামার অন্ঃকরণকে বিদ্ধ করিতেছে 1 ১০ ॥ 

(ক্ষপণকাল তৃষ্তীন্তত থাকিয়। পূনরায় উচ্চে) গমনোগ্ঠিত 

হইয়া বথন অক্রর অশ্বেত্র বলা ধারণ করিম্বাছিল, তিখশ শ্রীরাধা 

চঞ্চলচিত্তা হয়া রোদন করিতে কবিতে রথে মারোভণ 

করিতে যাইবার সময় পরিজন-কর্তক নিরুদ্ধা ভইয়া! আমার প্রতি ঘে 

ম্রপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন, তা ধিকৃ! তাহা দেখিয়াএ 
ক্রুরমনা আমি ক্ষণমাত্র বিলম্ম কবিয়। সেই স্ন্দরীকে অন্তনয়ের হবার? 

শান্ত কবক্লাম না] ১১ 



রথ অন্কঃ ললিতমাধবনাটকম্ ১৯৯ 

( ততঃ প্রবিশতি গন্ধৈর্বরমুগমামান উদ্ধবঃ পৌর্নমাসীমুখরে চ )। 

উদ্ধবঃ | দেবঃ সমানীতঃ পেশলোহয়ং নর্ত কসম্প্রদায়ঃ । 

রুষ$ঃ ৷ সূত্রধার! তৃর্ণমারভাতাং তৌধ্যত্রিকম্। 
সুতধারঃ। 

নিজমধুরিম-মুত্র গলা পিতেন্দা বর প্রী- 
জজয়তি পরমজৈত্রঃ কোহপি রাধাকটাক্ষঃ ৷ 

ভ্রিভুবন-জয়-লক্ষমীবধায়া দত্তদাম। 

মধুরিপুরপি ষেন ক্রীড়য়া নিজিতোহডূ 1১২। 

ঈদ্ধব ইতি | পেশলঃ লাট্যরচনা-প্রবীণঃ | 

শত্রেতি। ক্ৈত্রঃ জন্বশীল: । ত্রিভূবনে জয়ুরূপা ষ! লক্ষী: সৈব বর্যযা 

-তিম্বর! তয়! দত্তং দাম মাল ষন্রে সঃ ॥ ১২ ॥ 

( অনস্তব গন্ধব্বগণ-কর্তৃক অন্গম্যমান উদ্ধবের এবং 

পৌর্ণমাসীর ও স্রথরার প্রবেশ ) 

উদ্ধব। দেব! এক অভিজ্ঞ নাটাসম্প্রদায়কে আনয়ন করিয়াছি । 

কুষ্ঞ। সুত্রধার ! শীঘ্বই নৃত্য, গীত ও বাস্ক আরস্ত কর । 

শত্রধার । যাহা" নিজ-মাধুর্ষে নীলকমলের সৌন্দর্ধাও গ্রানি প্রাপ্ত হয়, 

নেই পরম জ্রয়শীল রাধাকটাক্ষ নামক কোনও বস্বর জয় কউক। 

জ্রিভুবনের শ্রেঠ জরূলগ্্ী প্বয়ংবর! হুইগা ধাহাকে মালাদান করিফা- 
ছিলেন, সেই মধুস্থদনও নেই কটাক্ষের দ্বারা অবহেলাঘ পরাজিত 

হইয়াছিলেন 1 ১২ 
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কঃ | (সহর্ষম্) সাধীয়ানেষ হৃদয়ানন্দী নান্দীপ্রয়োগঃ । 

সূত্রধারঃ। (পার্থতো বিলোক্য) আর্য! কেনাপি চারু- 

সন্ধিন! প্রবন্ধেন জগছুন্ধোরম্য সমারাধনায় কুলাচাধ্যেণ স্গগতঃ 

প্রেষিতোহস্মি। 

নটা। অজ্জ! কো কৃখুসো দাব প্লবন্ধো ? 

সুত্রধারঃ। রপসিকশিরোমণি-রমণঃ স্থুলভো। গোকুলবাসিনামেব | 

সন্দর্ভো গুণগর্ভঃ স জয়তি রাধাভিসারাখ্যঃ ॥ ১৩ ॥ 

তদগীয়তাং মঙ্গলফ্রব! | 
০ শক পপ ৯ পা 

স্থত্রোত। প্রবন্ধেন নাটকেন। কুলাচাধ্যেণ তুন্বুরুণ। | 

নটাতি। আর্যে! কঃ খলু স তাবৎ প্রবন্ধঃ ? 
স্যত্রেতি। শ্রীকৃষ্ণ রময়তীতি | সন্দ5ঃ প্রবন্ধ: ॥ ১৩ ॥ 

পবা! ফবপদেন। 

কৃষ। (সহর্ষে) এইহদয়ের আনন্দদায়ক পান্দীপ্রয়োগ আত সুন্দর 

ক্হয়াছে। 

স্ব্রধার ৷ (পার্খবদেশে নৃষ্টি নিক্ষেপ কত্রিরা ) আধো! কোনও সুঢাঁক 
শাটকের ছার! জগদ্বন্ধ গ্র)হরির সম্যক আরাধনার অন্ত স্বর্গ হইতে 

কুলাচাধ্য তুদ্দুকু আমাকে প্রেরণ করিস্বাছেন। 

নটী। আর্য! তবে সেই প্রবন্ধকি ? 

স্থত্রধার । রমদিকশিরোমণি মনোহারী ও গোকুলবাপিগণের স্থলভ 

রাধাভিসারাখ্য গুণগ্ড সন্দত জয়যুক্ত হউক ॥ ১৩॥ 

( উভয়ের প্রস্থান ) 

অতএব ম্লজনক ঞ্রুপদ অবলম্বনে গান কর 
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নটা। অজ্জ! কং খুং উত্তলম্বিম গাইস্সং ? 
সুত্রধারঃ। আধ্যে! পশ্য পশ্য, 

শ্রীরেষা নবমালিকান্থব মিলতি প্রোজ্ঝ্যাগ্ত কুন্দাবলীং 

স্স্ত ং পঞ্চম-চাতুরীং চিরপরিত্যক্তাং ষতন্তে পিকাঃ। 

ভান্তীরাৎ পরিপাতুরাঃ স্ফুটমমী ভ্রশ্যান্তি যত্রচ্ছদা£ 
কালঃ কোহপ্যয়মুজ্লঃ সকুতুকী মন্দং পরিস্পন্দতে ॥ ১৪ ॥ 

নটা। ইহ ঝম্পিদাবি পরিদে। সমীলদাএ ফুড়ং কটোরাএ। 

মন্তবেণ হোই, লন্বুণা ৭ মাহবী অপুণিদ্খবআ ॥ ১৫ ॥ 

শটাতি। আধা! কং খতুং অবলম্থ্য গাশ্তামি ? 

চত্রেতি। প্রবর্তমানং বগন্তং বর্ণয়তি। কালঃ হিম-বসন্তযোঃ সান্ধপ্দপঃ ॥১৪॥ 
ন্টাতি। হ্হ ঝম্পিতাপি পরিতঃ শমীলতরা স্ফুটং কঠোরষা । মধুপেন 

ভবাত, লুনা ন মাধবী অনুনীত-স্তবক। ॥ ১৫ ॥ 

ল্টা। আর্য) ! কোন্ খতু অবলগ্বনে গাহব ? 

গব্রধার। আধ্যে! দেখ দেখ, এখন কুন্দাবপীকে পরিত্যাগ করিয়া 

নবসালিকাফুণে এই শোভা মিলিত হইতেছে, পিককুল দীর্ধকালের জন্ত 

ষে পঞ্চমস্বর-চাতুরী পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিতে চেষ্টা 

করিতেছে, ভাপ্তীর হইতে এ পাণুরবর্ণ পত্রগুলি স্প্ভাবে পরিভ্রষ্ 

হইয়। পড়িতেছে, অতএব পরমানন্দময় কোন উজ্জ্বলকাল মন্দ মন্দ 

প্রবভিত হইতেছে ॥ ১৪ ॥ 
নটা। এই মাধবী স্পষ্টতঃ কঠোর শমীলত৷ দ্বারা সর্বতোভাবে আকুষ্টা 

হইলেও মাধবী কি ক্ষুদ্র মধুপের দ্বারা অন্ুনীতন্তবক হয় না? 
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সৃত্রধারঃ। (সপরিতোষস্) শার্ধো। সাধু সাধু, প্রস্তা- 

বোচিতমেব তাবদ্ুপন্যস্তম্ । ্ 

তথাহি-__ 
বুদ্ধয়া শশ্বদারব-নিরোধামপি রাধিকাষ। 

নিরাবাধং সদা সাধু রময়ত্যেষ মাধবঃ ॥ ১৬ 

(ইতি নিক্ান্তো ) 
( ততঃ প্রবিশতি মাধবঃ ) 

নাধবঃ। লক্ষমীবানিহ দক্ষিণানিলসখঃ সাক্ষা ম্মধূর্মোদতে 

মান্ন্তঙ্গ-বিহঙ্গতারি বিহসন্া রাপি বন্দাবনম্ ৃ  

তথাভীতি | বদ্ধয়া জটিলয়া। নিরাবাঁধং নিবিবরোধম । ভারতীবৃত্তাস্কমুখ- 
স্যাঙ্গমিদমতিশ়-নাম। তল্লক্ষণম্গ_এষোইয়মিতাপক্ষেপাত স্থক্রধার- 

প্রমোগতঃ | প্রবেশহ্গচনং বত্র প্রয়োগাতিশর়ো হি স ইতি | এষেছিি 

স্গব্রধার গয়োগাৎ । নাধবশ্ প্রবেশহ্নচননতিশয়ঃ ॥ ১৬ ॥ 

নাধব ইতি। লক্ষমীবানিতি। পুষ্পাঙ্কুরাদিজনকত্দবেন পরমশোভাবান। মাগ্ডতঙগ- 

অর্থাত ক্ষদ্র ভ্রমর কি সাধবীন্তবকেব মধু পাশ করিবার জন্ত ব্যগ 

তম লা? ॥১৫। 

স্তধার। (সন্সোষেণ সভিত) আর্মে' সাধু সাধু, প্রস্তাবের উপধুক্ত- 

ভাঁবেহ 'আাপ্লি বাকাবিষ্ঠাস করিয়াছেন । কারণ, দেখা যায় ষে, বৃদ্ধ। 

টিলা কর্তক সতত শ্রীরাধিক1 [নকুদ্ধ! ভইলে মাধব অতি সুন্দর- 

ভাবে ভাশার নতিত অবাধিতরূণে সর্বদা বিহার কত্রিয় থাকেন ॥ ১ ॥ 

( 'আশন্বর মাধবের প্রবেশ ) 

মাধব । মলয়ানিল-সথা পরম শোভাধুক্ত সাক্ষাৎ বসত্তধাতু বিরাজমান, 

মণ্ত-ভঙ্গাবলী ও বিভগকুলেব দ্বারা ফনোহর ভইরা বন্দাবন যেন ভাত 
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বাধা ষদ্ভতিসারমত্র কুরুতে সোহয়ং মহানেব মে 

সান্দ্রানন্দবিলাসদিদ্ধুলহবী-হিল্লোল-কোলা হলঃ ॥১৭। 

নধুমঙগলঃ ৷ (বিহস্যয) হী হী দাসীএ পুত্ত এহিং স্থরিপ্নপুরী ভগ্ডেহিং 

ছুদিঅ মে পিমবঅস্সো পচ্চকৃধীপ্দে| | 

উদ্ধবঃ | ( সচমণ্কারম্) 

নবমুরলি-মরালীহারি-হ্স্ারবিন্দঃ 
কবলিত-কূরুবিন্দচ্ছারগুগপ্তান্ত ০: 

শশী পতি শশা ত 

বিহঙ্গৈরহ্াারি মনোগারি। অত্রাপি মধৌ বৃন্দাবনং বি5সতি পুম্পাদি-মিষেণ 

হাশ্তং করোতি। আর সময়েও সোইয়ং সময়ঃ। সান্দ্ানন্দন্য যে। বিলানসিন্কু- 

স্তশ্তা লহধ্য। ঠিল্লোলঃ কল্লোলম্তম্ত €কালাইলরূপো ভবতি'পরমস্ূখদায়ী- 

তার্থঃ। বিশেষনাম নাট ককৃষণমিদম্। তলক্ষণম্-__পিজ্ধান্ বহন্ প্রধানর্থ(- 

মুক্ত ষন্র প্রধুজাততে ! বিশেষ যুক্ত ব5নং বিজ্ঞে়ং তদ্বিশেষণমিতি । অত্র 

প্রসিদ্ধান্মধুবুন্দা বনাদীনুক্ত 1, রাধাতিপাব্রস্ত বৈশিষ্ট্যাদ্িশেষণম ॥ ১৭ 

নধুইতি। ভী ঠী আশ্চধ্যমাশ্দ্যম্। দাল্তাঃ প্লে: স্বরেন্্রপুণ্তরীভপতঃ 

দ্বিতীয়ে। মে প্রিয়বযস্ত: প্রতাক্ষীকতঃ। 

রন্ধব ইতি । কবলিতা কুরুবিন্শ্ত পদ্মরাপনণেশ্ডারা কাস্তিরযযা তয়। 

অভভুতা শ্রর্ন্ত সং। গ্রামিকানাং শ্তামণানাম্ ॥ ১৮ ॥ 

কবিতৈছে, ভার ' যদি শ্রীরাধ। 'এখন এ স্তানে অভিপার করেন, তবে 

আমার পরমানন্দ-বিলান-পিন্ধর পভরীতে মভাশ কল্লোল কো 'লাচল্ 

উপহ্থিত তম । ॥১৭ 1 

নধুমঙ্গল | (হান্ত করিয়া) হী হী কি আশ্চর্য! স্বর্গের ভঞ্দাসী- 

পুজ্রগণের সহিত আমার ছিতীর প্ররিষ্বয়স্ত প্রত্যক্ষীকৃত তইল। 

টদ্ধব | ( আশ্চ্্যাস্িত হইয়া) বাহার হন্তবূপপঞ্স নবমূরলীব্ূপ মরালীব 
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স্বহুল-পবন-চঞ্চত-পিছুচুড়াঞ্চলোহয়ং 

মদয়তি হৃদয়ং মে শ্যামিকানাং বিলাসঃ ॥ ১৮ ॥ 
কফ । ( সৌত্স্বক্যং রোমাঞ্চমুন্মীল্য ) 

উপীর্ণাভূতমাধুরী-পরিমলম্তাভীরলালম্য মে 

দ্বেতং হস্ত! সমাক্ষ্য যন্মুুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ | 
চেতঃ কেলিকুতৃহলোত্তরলিতং সন: সখে ! মানকং 

বন্য প্রেক্ষ্য সরূপতাং ব্রঞ্গবধ-সারূপ্যমন্বষ্য তি ॥১৯॥ 

কষ্ণ হাত। উদশীর্পেতি । উদিতোইডুতমাধুরীণাং পরিমণো ষত্র সত) 

'অভিপ্রার-নামনাটকভূষণনিদম্। তলক্ষণম্- _মাভপ্রার়ত্বভতাথে। হগ্তঃ 

সাম্যেন কল্লিতঃ । 'অভিপ্রায়ং পরে প্রাহছম মতাং হ্বপ্তবস্তশী : 
ংশৃতার্থরূপন্ত তগৰবাদ্ব তায়ত্বস্ত নাটকল্পনমভি প্রারঃ | জস্থবস্থলি 

সৌন্দর্যে, ভোগেচ্ছয়। মম তাব্দভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥ 

স্বারা পারশোভিত, বাহার গুঞ্রামালার অদ্ভুত শোভ। পল্পরাগমাণর 

কান্তিকেও শ্রাম করিয়! ফেলিতেছে, মুছল-পবনসঞ্শরে বাহার নয়ুক্র- 

পুচ্ছের চূড়ার প্রান্তভাগ চঞ্চল হইয়াছে, পেই গ্তামবণ-নমৃহেক বিলাদ 

আমার হৃদয়কে আনন্দে অধীর করিয়া! তুলিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

কৃষ্ণ । (ওংম্থকাসহকাণে রোমাঞ্চিত হইয়া) অছে1! ষে লীশান 

আমার অপৃব্ব-মাধুর্ধ্য-পরিমল প্রকটিত হইরাছিল, এই লট সেই গোপ- 

লীলাময় আমার দ্বিতীয়রূপ প্রত্যক্ষ করাইয়। আমাকে মুহুন্ুভিঃ 

বিশ্মাপিত করিতেছে । হে সথে ! ইহার স্বরূপ দেখিয়। আমার 1চত 

কেলিকুতৃহুলে অতিশম্ব বিদ্রাবিত হুইয়৷ ব্রজবধূ শ্রীরাধার সারূপ্য ধারণ 

করিতে অত্যন্ত অভিলাষা হইতেছে ॥ ১৯ ॥ 



নর্থ অঙ্ক] ললিতমাধবনাট ক ম্ ২০৫ 

ত্দছ্য ভবন্তং পৃচ্ছামি কথখমনেনাবিদ্কৃতা 

মমাপি মনোহারিণী সা কাপি রূপচন্দ্রিকা ৷ 

উদ্ধবত | দেব! ভবন্তক্তিপ্রভাবসম্তাবিভোহয়ং দেবর্ষেরেব সেবা- 

পরিপাটা-বিবর্তঃ ৷ 

কৃষ্ণ) । (সাশ্চধ্যম্) 

প্রপদ্ নটতাং নটন্ কিময়মন্মি রঙ্গস্থলে 

সদস্যথ সদস্যতাং কিমুপলভ্য পশ্যামি বা। 

ইতি স্ফটবিবিপঁয়ে কিমপি সম্িধানং পুরঃ 

সমীক্ষা পরমান্ভুতং নিমিষমপাহং ন ক্ষমঃ ॥২০।॥ 

কৃষ্$ ইতি । প্রাপা নটজূপতাম্। সদস্ততাং সভাসদতাম্ ॥ ২০ ॥ 

চরকে সত স্পা শশা পপ পীশপ 

সথে' তাই আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞানা! করি যে, এই 

বাক্তি কেমন করিমা আমার পর্যাস্ত মনোহরণ করিতে পাবে__এমন 

অপর্ব রূপচন্দিক কি প্রকারে আবিষ্কার করিতে সমর্গ ভল ? 

উদ্ধব! দেৰ। আপনাব ভক্তি প্রভাবের দ্বার। সম্যক্রূপে এবাক্তি ভাবি 

ভইয়াছে এবং ইহা দেবধিরও পরিপাটী-সহকাবে সেব৷ করিবার 

ফল। 

কুষ্ । ( আশ্চর্ধাদ্বিত হইয়া! ) আমি কি নটত্ব প্রাপ্ত হইয়া এই বঙ্গস্থলে 

অভিনয় করিতেছি ? না, সভাস্থলে সভ্যপদলাঁভ করিয়া দর্শন 

করিতেছি? পুরোবর্তী এই পরমান্ভৃত বেশ-রচনাবিধান সম্ক্রূপে 
অবলৌকন করিরাও অধম ইভা ম্পষ্টর্পপে বিনির্ণর করিতে নিমিষে 

জন্তও সমর্থ হইলাম না ২০ ॥ 
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মাধঝ। মতিযঘুর্ণভ সার্ধমলিব্রজৈ- | 
ধতিরভূম্মধুভিঃ সহ ব্চ্যিতা । 

ব্যকসছুৎকলিকা কলিকালিভিঃ 

সমমিহ প্রিয়য়া বিযুতস্ত মে ॥ ২১ ॥ 

তদ্দিদানীং বেণুগীতসংভ্ভরা ললিতামভ্যর্থয়িষ্যে | 

( ইত্যধরে বেণুং বিস্ান্য ) 

অক্ষোবন্ধুং হরিহয়-হরিম্নাগরি ! রাগরিক্ঞাং 

রাগেণাবিদ্ুরু গুরুরুচং তানবীয়াঃ হান 
2০2৮ 8 স্পা শিপাশিসপ্্স পা এত শী পিশসীী 2 স্: শে 

মাধধ হতি। মিব্ত্যার্দি। বডি স| সহোক্ডি 

পরার্থস্ত খণাদেকং দ্বিবাচকমাত ! পদোচ্চয়-নাম নাট কভূষণমিদম . 

তল্পক্ষণম্- বঞ্চলাঞ্চ প্রধুক্তানাং পদানাং বুতিঃ পদৈঃ। উচচষং 

সদবশার্ণো যঃ স বজ্র পদোচ্চয় হতি। অত্র মত্যাদীনাং ঘৃর্ণাদি- 

ক্রিয়াস্থ অলিব্রসাদিভিঃ সমাবেশাদয়ং পদোচ্চরহ ৪ ২১ ॥ 

'ভদিদ্দাপীমিতি । সংজ্ঞসা সঙ্কেতেশ। 

অক্ষে'রিত্যাদি-পদ্ধং বিণতবান্। হরিহয় হন্দরত্তভ্ত হার্সিৎ 

দিক সৈব নাগরা তক্তাঃ সন্োধনন্ | পক্ষে  পুরবদিশো। নাগপি ললিতে। 
পপর সপ পপ পপ, পপ পাাপসশিপ পাপা এপ লস শাটল সদ | পপি শে ৮ শিশ্িীটি ৯ নি উরিবী এক টি 

মাধব। অঠো! [প্রসবিবহিত হুইয়। আমার মাত মধুকরবুন্দের সহি, 5 

ঘুণিত হইতেছে, আমার ধের্ধ্য (ক্ষরিত ) নধুর সহিত বিচ্যুত হইতেছে, 
কলিকাশ্রেনীৰ সহিত আমাব্র উৎকণ্ঠা বিকপিত হইয়া উঠিতেছে 8২১? 

অতএব এখন বেণুগীতরূপ সন্কেতের দ্বারা ললিতাকে আহ্বান 

করি। (তদনুসারে অধরে বেণুবিস্তাস করিয়| ) অহে ইন্জ্রের দিকৃরূপ: 

নাগরি! ( অর্থান্তরে হে ললিতে !) অন্রাগ-সহকারে হুর্ধ্যদেবের 
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চক্রাভিথ্যঃ কিমপি বিরহাদাকুলঃ কাকু-লক্ষং 

কুর্ববন্ মুখ্যত্বয়ি স বয়সামধিভাবং তনোতি ॥২২। 

কষ্ণঃ। (সকৌতুকম্) কিমশক্যং দদবধিপ্রসাদস্য যেনায়মনন্য- 

বেষ্ভামপি মদন্তরীপচধ্যাং বিবুণোতি । 

মাধবঃ | (সহ্্ষম) কথং নাতিদুরে মনোহরিণহারিণী সৈবেয়ং 

মঞ্তুমণ্্রীরশিশ্রিত-কাকলী তদহং মাধবীমণ্ডপং প্রবিশামি । 

( ইতি শিজ্রান্তঃ) 

রাগেণ রিক্তাং ভানবীয়াং গুরুক্চমাবিষ্কুক। পক্ষে ভানবীয়াং রাধাম্। 

চক্রাভিথাশ্চ বক্রবাকঃ। পক্ষে চক্রী। স চক্রাভিখ্যে। বয়দাং পক্ষিণাং 

মুখ্যঃ | পক্ষে বরসাং সখানাং মুখ্যঃ ॥ ২২ ৪ 

কু ভতি। মদন্তরাঈঁণচর্যাং মদস্তঃক রণবুত্তিম্। 

রাগরিক্ত। অভিনবগুরুতব্র কান্তি আবিষ্ধার কর (শ্রিটার্থ শ্রীবাধাকে 
সম্ভাষণ করিয়া আনয়ন কর) দেখ এই পক্ষিশ্েষ্ঠ চক্রবাক্ কোন 

বিরচের দ্বারা আকুগ হইয়া তোমাতে কাকুলক্ষেব্র দ্বার। অখিভাব বিস্তার 

করিতেছে; ( এহ চক্রী হরিবিরহাকুল হইয়া সখীগণের শ্রেষ্ঠ তোমাকে 

লক্ষ লক্ষ কাকুর ভ্বারা তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছে অর্থাৎ তুমি 

শ্রাধার সহিত আমার মিলন করাইয়। দাও )6 ২২ 

কৃষ্ণ। (সকৌতুকে ) দেবধিপ্রপাদের দ্বারা কি লা হর? নেই জন্তহ এহ 
নট অন্ত ব্যক্তির অজ্ঞের আমার এই গুঢ় মনোভাব বিবৃত করিতেছে। 

মাধব। (সহর্ষে) এই যে লিকটেই আমার পেহ মলোহরিপ-বিজগ্ষিনা মৃদ্- 

মধুর নুপুরের ধ্বনি! অ৩এব আমি এখন মাধবাবুণ্রে প্রবেশ করি) 

(ইহ! নিয়! প্রস্থান ) 
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( ততঃ প্রবিশতি ললিতয়ানুগম্যমানা রাধা ) 

রাধা । (সৌত্স্ক্যং পুরো দৃষ্ট1) হলা ললিদে! পেক্খ 

পেক্খ, ধরন্না এসা তরঙ্গলেহা জা কৃখু সেবালবল্লী পিবদ্ধ- 

পাঅং ণং ভংসিঅং মোআবেদি, তা ফুডং ভিসিণী-পত্তস্তরিদেণ 

-চলভংসেণ সংঘড়ইস্সদি । 

ললিতা । (স্মিত্বা ) ভো ভংসি! তংসবইণে। পক্খবাদেণ চ্চেঅ 

উদ্ধ,রা- এস তুমং কডডদি উম্মিমালী, তা বিসদ্ধা কন্তং অহিসর। 

রাধেতি। সথি ললিতে ! পগ্ঠ পশ্ঠ, ধন্যা। এষ রঙ্গলেখা যা খলু শৈবাল- 
লতা-নিবন্ধপাদামেনাং হংসিকাং হংসপত্রীং মোচয়তি, তস্মাৎ স্ফুটং 

বিসিনীপত্রাস্থরিতেন কলহংসেন ঘটব্িষাতি। প্রথমাতিশয়োক্তা- 

লঙ্কারোগ্নং তরঙ্গপেখ। উত্কগ্ঠা। শৈবালবল্লী জটিলা। ভংসিকাং 

রাধাম। বিসিনী-পত্রান্তরিতেন মাধবীমণ্ডপান্তদ্রিতেন । কলভংসেন 

মাধদেনেতি বাঙগোহর্বে। জ্ঞেরঃ | 

ললিতেতি । ভে হংসি! ভংদপতেঃ পক্ষে কৃষ্ণন্ত পক্ষপাতেন উদ্ধ,র। এৰ' 

ত্বাং কর্ধি উত্দ্যালী তৎ বিশ্বস্ত কান্তং অভিসর | 

(অনন্তর ললিতার সহিত শ্রীরাধার প্রবেশ ) 

রাধা । (ওৎনুক্য-সহকারে পুরোভাগে দৃষ্টি করিয়৷) সখি ললিতে' 

দেখ দেখ, এই তরঙ্গলেখান ধন্ত, কারণ, ইত শৈবালবল্লীর দ্বার] নিবদ্ধ - 

চরণ হংসীকে মোচন করিয়া দিতেছে, এবং স্পষ্ট বোধ হইতেছে, পদ্ম- 

পত্রা ্তর্বত্তী ভংসের সভিত ইহাকে সম্মিলিত করিয়া দিবে । 

ললিতা । (নুদ্রভাবে ভাসিয়।) হে হংসি! ভংসপতির প্রতি পক্ষপাত- 

হেতু এই উদ্ধতস্বভাঁবা উর্ষিমালা তোমাকে আকর্ষণ করিতেছে, 

অতএব ধিশ্বাদ-সহকারে কান্তের নিকট অভিনার কর। 



৪র্থ অঙ্কঃ ] ললিতমাঁধবনাটকম্ ২০৯ 

কৃষ্ণঃ। (সোতকম্) 
উচ্চৈরভূদননুভূতচরী দশা! মে 

য্তাশ্চিরেণ বিরভজ্কবর-জর্জরম্থয | 

সাহন্ত! নেয়মিয়মামিয়মাবিরাসী- 

ন্মচ্চিত্ত-হংসসরসী সরপীরুহাক্ষী & ২৩ ॥ 

( ইতি সিংহ।সনাছুথায় ভুজাভ্যাং গ্রহীতুং পরিক্রামতি ) 

উদ্ধব। দেব! নাটাপ্রণীতোহয়মর্থ2 | 

কৃষ্। (সধৈর্ধালজ্জমভিনীয় ) 

কুঞ্)ইতি । উচ্চৈরিতি । অতনুভূতচন্রী পূর্বমননুভূতা। সা কিমিয়- 

মাবিরাসীৎ ইয়ং কিং সাবিরাসীৎ অডিতি স্থৃতৌ। স্বৃতং স্বৃতং সা সা 

ইরমিয়মাবিরাসীদিত্যর্থঃ ৷ দৃঢ়নিশ্চয়ার্থং বীগ্পা ॥ ২৩ ॥ 

রুষ্ ইতি। সাসৌ বক্তত্রীঃ। সেয়ং দৃষ্টিং। সৈষা ভঃ। ইয়ং গান্ধববা 

শীকৃষ্জ। (উতকণ্ঠা-সহকারে ) বাহার দীর্ঘকালব্যাপী বিরহজরে জর্জরিত 

হইয়া আমার এই গুরুতর অনম্ভৃতপুর্বা দশ! উপস্থিত হইয়াছে, সেই 
আমার চিত্তহংসের পক্ষে সরোবরব্বপা এই কমলনয়নী শ্রীরাধিক! 

উপস্থিত হইয়াছেন ॥ ২৩॥ 

(এই বলিরা দিংহাপন হইতে উঠ্খিত হইয়া! বাহুষুগলের দ্বার! 

তাহাকে গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইতে লাগিলেন ) 

উদ্ধব। দেব! ইহা নাটকে বিবৃত বিষয়-মাত্র। 

কৃষ্ণ। ( ধৈষ্যধারণ-পূর্বক লজ্জার অভিনয় করিয়া! ) হায় পরিয়ে! এষে 

১৪ 



২১৩ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৪র্থ অন্ধ: 

সা বক্তু শ্রীবিরমিত-শরচ্চন্দ্র-নন্দী তবাসৌ 
সেহয়ং দু্তির্মদ কল-সগীস্বগ্য-মাধূরয্যকেলিঃ। 

সা জরেষা রতিপতি-ধনুবিভ্রমাভ্যাস-গুবর্বা 

গান্ধবর্বা মে ক্ষপয়তি ধৃতিং হস্ত ! গান্ধর্বিবকেব ॥২৪॥ 
মুখরা । হা! ণস্তিণি রাহিএ! জীঅপি। 

( ইতি ধানতি ) 

পৌর্ণমাসী। (পটাঞ্চলে ধৃত্বা) সৌহ্ৃদান্ধষে! গান্ধর্ববমিদং 
গন্ধর্বাণাম্ । 

নটা গান্ধর্র্বিকেব মে ধৃতিং ক্ষপয়তি। সা বজ্জশ্রারিবামৌ বক্ত, শ্রীমে 

ধৃতিং ক্ষপয়তীতি সর্ধত্র যোজ্যম্। মদোতকটঃ মদকল ইত্যমরঃ ॥২৪। 

মুখরেতি। হা নপ্তি, ব্রাধিকে ! জীবসি। 

পৌর্ণেতি ৷ গান্ধর্বং নাট্যম্ । 

তোমারই সেই শরচ্চন্দ্র-বিনিন্দিত মুখশ্রী, এই তোমার সেই মদমত্ত 

মুগীকুলের অন্বেষণীয়া মাধুধ্যের ক্রীড়াক্ষেত্ররপ! দৃষ্টি, রতিপত্ি 

যাহ। দেখিয়া ধনুধিভ্রম অভ্যান করিয়াছে, এই সেই গৌরবমদী 

ভ্রঃ হায়, এই গন্ধরর্ববালা শ্রীরাধিকার স্তায়ই আমার ধৈর্য্য হরণ 
করিতেছে ॥ ২৪ ॥ 

মুখরা । হা নাতিনি রাধিকে ! তুমি জীবিত আছ! 

$( ইহ1 বলিয়া! ধাবিত হইলেন। ) 

পৌর্ণমাসী । (বস্ত্রাঞ্চল ধারণ করিয়! ) হে :মেহান্ধে! ইহা গন্ধরর্বদিগের 

নাটককলা। 



৪র্থ অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ২১১ 

মুখরা । .(সাঅ্ম্) ভঅবদি ! সুরমগুলং ভেত্বণ লোঅস্তরং 

গদা রাহী সগ্গালএহিং গন্ধব্বেহিং আনীদত্তি তক্ষেমি। 

বাধা। হলা ললিদে! পুপকফাহরণকোদূহলস্ন শিএদাদে! তৃএ 

আণিজ্জন্তী অহং অবি পাম কিং অজ্জাএ মুহরাএ দিট্ঠ্দি। 

ললিতা । ণ কেঅলং অজ্জাএ মুহরাঞ, জডিলাএবি। 

মুখরা। (সবাম্পগদগদম্) হা বচ্ছে! সচ্চং মএ দারুণীএ 

জ্জলিদাসি। 

মথরেতি। ভগবতি 1! স্ুর্য্যমণ্ডলং তিত্বা লো কান্তরং গতা৷ রাধ! স্বর্গীলয়ৈ- 

্ধর্বরানীতা ইতি তর্কয়ামি | 

বাধেতি। সখি ললিতে! পুষ্পাহরণকৌতুহলায় নিকেতাৎ ত্বর। আনীয়- 

মানা অহমপি নাম সম্ভাবনায়াং আধ্যয়। মুখরয়া দৃষ্টান্মি | 
ললিতেতি। ন কেবলং আর্ধায়া মুখরয়া, জটিলয়াপি। 

মুখরেতি । হা বসে! সত্যং ময়! দারুণা। কঠোরয়া জালিতাসি। 

এুখরা । ( অশ্রুবিসঞ্জন করিতে করিতে ) ভগবতি ! শ্রীরাধিক! হুর্যামগ্ডল 

ভেদ করিয়া! লোকান্তরগতা হইয়াছেন, সেই স্বর্গালয় হইতে গন্ধর্বগণ 

কর্তৃক তিনি আনীত হইয়াছেন, আমি এই সন্দেহ করিতেছি । 

রাধা। সখি ললিতে! গৃহ হইতে যখন আমাকে পুষ্পাহরণ-কৌতুহলের 

জন্য তুমি আনয়ন করিতেছিলে, তখন আধ্যা মুখরা বোধ হয় আমাকে 

দেখিতে পাইয়াছিলেন । 

পলিতা। কেবল মুখর! নহে, জটিলাও দেখিয়াছিলেন। 
মুখরা। (বাম্পগদ্গদ হইয়া) হা বসে! সত্যই এই লিষ্ুরার দ্বার! 

তুমি নান! জালায় জালিত হইয়াছ। 



২১২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৪র্থ অঙ্ক; 

মধুমঙ্গলঃ। (সরোষম্) রক্খসি বুডটিএ! দাণিং মা ক্খু 

অলিঅং পেম্মং পঅডেহি জা কৃখু ঘরোবস্ত-বাড়িআ- 

পেরস্তে চ্চেঅ মং দট্ঠুণ কুক্ুরীবব বুক্ধসি। 
মুখরা। অভ্জ মহুমঙ্গল! কিং করিস্সং, অপ্আসিদ-রহস্সাএ 

বঞ্চিদন্ষি ভঅবদীএ। 

রাধা । হল! জই দিটঠন্ষি অদে| অবাঅং বাহরেহি। 

মধুইতি। রাক্ষস বৃদ্ধে ! ইদানীং মা খলু অলীকং প্রেম প্রকটয় য! খলু 

গৃহোপান্ত-বাটিকাপ্রান্তে এব মাং দৃষ্ট1 কুকুরীব বুন্ধসি। বুক ভাষণে 

ইত্যন্ত রূপম্। বুকশব্দঃ শ্বধবলো। 

মুখরেতি। আর্ধ্য মধুমঙ্গল ! কিং করিষ্যামি, অপ্রকাশিত-রহস্তায়! বঞ্চি- 

তোহম্মি ভগবত্যা ৷ 

রাধেতি। সখি! যদি দৃষ্টান্মি, তদ! উপায়ং ব্যাহর। 

মধুমঙ্গল। (সক্রোধে) রাক্ষসি বুড়ী ! এখন আর মিথ্যা ভালবাস! 

দেখাইয়। লাভ নাই, ঘরের কাছে আমাকে দেখিয়া! তুমি কুক্ধুরীর 

মত খেউ খেউ করিয়া আদিতে ! 

মুখরা। আধ্য মধুমঙ্গল ! কি করিবঃ ভগবতী তখন রহস্ত প্রকাশ ন 

করায় আমি প্রতারিত ভ্ইয়াছি। 

রাধা । সখি! যদি আমাকে দেখিয়া থাকেন, তবে তাহার উপায় কি, 

বল। 
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ললিতা । হস্ত মস্থরে! পন্ভতরং পরিহরিঅ কলম্বসম্বাহেণ 

কালিন্দীতীর-মগ গেণ তুরিঅং গচ্ছন্ধ । 
( ইত্যুভে পরিক্রামতঃ ) 

রাধা। সহি! পিস্থণেহিং ণেউরেহিং কিন্তি সংগমিদক্ষি । 

ললিতা । বিদকপীলাএ জডিলাএ বুদ্ধিং মোহেছু । 

( প্রবিশ্য জটিল! ) 

জটিলা। (পুরঃ পশ্যন্তী) কহং দিট্ঠিপহেণ লক্থিজ্জাই 

বারিসহাণবী, তা কহিং ণং মগ গিস্সং | ্ 

ণালতেতি। মস্থরে মন্দগামিনি! প্রান্তরং অনাচ্ছন্নপন্থানং পরিহ্ৃত্য কদস্ব- 
সম্বাধেন কালিন্দীতীর-মার্গেণ ত্বরিতং গচ্ছাম£ | 

রাধেতি। সখি! পিশুনৈনূ্পুরৈঃ কিমিতি সঙ্গতাম্মি। পিশুনৈর্গমন- 
হুচকৈ2। পিশুনৌ খলস্থচকাবিত্যমরঃ | 

ললিতেতি। বিতর্কশীলার়। জটিলায়! বুদ্ধিং মোহয়তু নূপুর কর্তৃক ইতার্থঃ । 
গবিষ্ত জটিলেতি । কথং দৃষ্টিপথে ন লক্ষ্যতে বার্ষভানবী, তৎ কুত্র এ” 

মার্গয়িষ্যামি | 

পণিতা। হায় মন্দগামিনি! বনপথ পরিত্যাগ করিয়া কদম্ববৃক্ষময় 
কালিন্দীতীরের পথ দিয়! সত্বর গমন করি। 

( এই বলিয়া! উভয়ে বেড়াইতে লাগিলেন ) 

ক্নাধা। সখি! গমন-মথচক নৃপুব-ধবনি-সহকারে কি প্রকারে যাইব বল? 

ললিতা । বিতর্কশীল৷ জটিলার বুদ্ধি বিড়শ্বিত হউক । 

(জটিলার প্রবেশ ) 

জাটলা। (সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া) কৈ, পথে ত শ্রীরাধিকাকে দেখি- 
তেছি নাঃ তবে কোথায় ইহাকে অন্বেষণ করিব? 
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( ভুবস্তলমবলোক্য সহর্ষম্) 

ইমাইং বহুএ পদাইং দীস্ন্তি, জং কুগুলাইদীএ সোহ- 

গঞমুদ্দাএমঙ্গিদাইং, তা ইমিণ। মগ গেণ মগ গিস্সং। 

রাধা । হল]! অজ্জ মএ অউরুব্বং কিম্পি সিবিণে অণুূদং । 

ললি৬া। সহি! কিং তং £ 
রাধা। লবঙ্গকুড়, লগে পুপফং আহরম্তী তুমং বুন্দাবণবাসিণ 

মন্ত-কলহিন্দেন আমদুম হথেণ গহীদহথাসি সংবুত্তা । 

ইমানি বধবাঃ পদানি দৃপ্তান্তে, য কুগুলাকৃত্যা সৌভাগ্যমুদ্রয় 

অস্কিতানি, তদনেন মার্গেণ মার্গরিষ্যামি | 

রাধেতি। সখি! অগ্ ময়া অপুর্ব্ং কিমপি স্বপ্লেইনুভূতম্ । 

ললিতেতি। সখি! কিং তম্? 

রাধেতি। লবঙ্গকুঞ্জে পুষ্পমাহরস্তী ত্বং বুন্দাবনবাদিন। মত্-কলভেব্দ্রেণ- 

গত হস্তেন গৃহীত-হস্তাদি সংবৃত্তা । ততঃ সন্ত্রমেণ ঘৃণন্ত্যাস্তব হঠেন 

(ভূতল দর্শন পূর্বক হর্ষ সহকারে ) 

এই ষে বধূর পায়ের চিহ্ন দেখা যাইতেছে, কারণ; ইহ! কুগ্ডলের 

আকৃতি-বিশিষ্ট সৌভাগা-চিক্কের দ্বারা অস্কিত রহিয়াছে, তাহা! হইলে 

এই পথ দিয়াই অনুসন্ধান করি। 

রাধ!। সখি, অগ্ক আমি কোনও অপুর্ব বস্ত স্বপ্নে অনুভব করিয়াছি । 

ললিতা । সখি! তাহা কি? 

রাধা । লব্ঙ্গকুঞ্জে তুমি পুষ্প-মাহরণে রত ছিলে এমন সময় বৃন্দাবন- 

বাসী কোনও মদমণ্ত হস্তী আসিয়া! তোমার হস্ত ধারণ করিল। 



৪র্থ অন্কঃ ) ললিতমাধবনাট কম্ ২১৫ 

তদদো সম্ভমেণ ঘুম্মস্তীএ তুহ হঢেণ ওট্ঠপল্লমং ভংসম্তেণ 
তিণা 'বামে খবঅন্গি ফুরন্ততীক্থকামংকুসং করপুক্থরং 

(ইত্যদ্ধোক্তে সরোমাঞ্চমানভ্রমুখী ভবতি ) 

ললিতা । (স্মিত্বা) অই সরলে! তৃজ্ঝ হিঅএ কর্ণ রিআ- 
পত্তভঙ্গং লিহস্তীএ মএ পচ্চক্খিকিদা সিবিণসঙ্গি-পাঅর- 

ওষ্টপল্লবং দংশতা৷ তেন বামে সুবকে স্ফুরত্রীক্ষকামাঙ্কুশং করপুঞ্করং 
স্তবকে স্তনে ইতি লজ্জয়! নোক্তং লতাসাম্যঞ্চ । অর্পিতমিতি বাকৃশেষে! 

জ্ঞেয়ঃ | অনুক্তসন্ধিনণাম নাটকতৃষ্বণমিদম্। তল্লক্ষণম্-_প্রস্তাবনৈর- 
শেষার্থে যত্রান্ক্তোহপি বুধ্যতে । অনুক্তসন্ধিরেব স্যািত্যাহ ভরতো৷ 

মুনিঃ। অত্রানুক্তশ্াপি স্তনে নখার্পণস্ত বোধাদনুক্তসন্ধিঃ | 

ললিতেতি। অগ়্ি পরলে ! তব হৃদয়ে কন্ত,রিকাপব্রভঙ্গীং লেখন্ত্যা ময়৷ 

প্রত্যক্ষীকৃত। স্বপ্রসঙ্গি-নাগরকুঞ্জরবিভ্রমাসিঃ তন্মাৎ স্ফুটং তৃতীয়-জনসঙ্গা- 

ষোগ্যে তন্রিন্নবসরে দীর্ঘস্ত্র! নীবী সহচরী ঝটিতি নিষ্ররান্তা ন ব ইতি। 

নম্মছ্যতিনাম সন্ধ্যঙমিদম্। তল্লক্ষণম্-___নম্মজাত রুচিঃ প্রাজ্ৈন ন্মছাতি- 

স্পা পপ শশী লি 

অনন্তর তুমি সন্ত্রম বশতঃ ফিরিয়৷ যাইতে উদ্ভত হইলে সে বলপুর্বক 

তোমার ওষ্ঠপল্লব দংশন করিয়া! তোমার বামস্তনে তীক্ষ কামাস্কুশ- 

স্বরূপ করুপুফধর নিক্ষেপ করিল। (এই কথা অর্ধেক বলিয়া 

রোমাঞ্চিতকলেবরে ন্রমুখী হইলেন। ) 
ললিতা । ( মুছু হাসিয়া) অয়ি সরলে! আমি যখন তোমার হৃদয়ে 

কন্ত,রী দ্বার! পত্রভঙ্গ রচনা করিতেছিলাম, সেই সময় আমি প্রত্যক্ষ 

করিয়াছি যে, শ্বপ্নে নাগরকুঞগ্জর তোমাতে বিলান করিয়াছেন, 

অতএব স্পষ্ট করিয়া বল, তৃতীয় জনের সঙ্গের অঘোগ্য সেই 



২১৬ ললিতমাধবনাটকম্ [ €র্থ অঙ্কঃ 

কুঞ্জরবিত্তমাসি, তা ফুড়ং কধেহি, তইঅ-জণসঙ্গা, জোগগে 

তম্মিং ওসরে দীহস্তৃত্ত। ণীবী-স্হঅরী বস্তি ণিক্ন্তা ণ বত্তি। 

রাধা । (ম্বগতম্) কধং তক্কিদং অখি ধৃত্তাএ। 

( প্রকাশং সন্রভঙম্) 

বামে কিন্তি অলিঅং আসংকসি। 

জটিলা। ণুণং ণেউরসদ্দেশ আঅড.টিদা এদে হংসা হংস-পন্দিণী- 
জলাদো বণে ধাঅস্তি, তা বহুড়িআ পাদিদুরে ভুবিস্দি । 

রুদীরিতা। অত্র অয়ি সরলে ! ইত্যাদি ললিত৷ নর্ম্জাতয়া রাধায়াঃ 
রুচ্যা নম্হ্যতিঃ | 

রলাধেতি। কথং তকিতমন্তি ধূর্তয়া ললিতয়! | 
বামে, কিমিতি অলীকম্ আশঙ্কসে । 

জটিলেতি। নুনং নৃপুরশবেন আকধিতা এতে হংসা হংসনন্দিনী-জলাৎ বনে 

ধাবস্তি তৎ বধৃটিক। নাতিদূরে ভবিষ্যতি । হংসনন্দিনী স্্যযপুজী । তুল্যতর্ক- 
নাম নাটকস্ত মতাস্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্__কশ্চিভ্ং তুল্যতর্কো। যদর্থেন 

তর্কঃ প্রন্কতগামিন! ইত্যাহ। অত্র নুপুররশব্দেন হংসা কর্ষণাতুল্য-তর্ক:ঃ ! 

অবসরে তোমার দীর্বস্ত্র! নীবীরূপা সহচরী সত্বর নির্গত হইয়াছিল 

কিনা? 

বাধা । (স্বগত) এই ধূর্তা কিরূপে এরূপ সন্দেহ করিল ? 

(ভ্রভঙ্গি পূর্বক প্রকাশ্যে ) 

হে প্রতিকুলাচার-পরায়ণে! কেন মিথ্যা আশঙ্কা করিতেছ? 

জটিলা। নিশ্চয়ই নৃপুরশব্দের দ্বার আকৃষ্ট হইয়। এই হংস সকল নুর্য্য- 
পুক্রী যমুনার জল হইতে বনে ধাবিত হইতেছে, অতএব আমার ক্ষুদ্র 

বধূটি বোধ হয় আর অধিক দূরে নাই । 
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উদ্ধবঃ। অহো!! জরতীনামপি বুদ্ধিকৌশলম্। 
ললিতা । € স্বগতং ) প্ুরদে। মাহবীমণ্ডবে মাহবেণ হোদববং। 

€( ততঃ প্রবিশতি বুন্দয়ানুগম্যমানে! মাধবঃ ) 

মাধব । ( সমন্তাদবলোক্য ) 

হেতুর্মে হৃদয়োৎসবস্ত বিবিধঃ কামং ক্রমাদ্রদ্ধতাং 

প্রাপ্সোত্যস্ত গুণাধিরোহ-পদবীং রাধাতিপারম্য কঃ। 

যন্মিন্নল্লতরং মনোরথ-তটা-সীমামপি প্রাপিতে 

সান্দ্রানন্দময়ী ভবত্যন্ুপমা সষ্ভযে৷। জগদ্িস্মৃতিঃ ॥ ২৫ ॥ 

পলিতেতি। পুরতো মাধবীমণ্ডপে মাধবেন ভবিতব্যম্। 
মাধব ইতি । হেতুমে” ইতি। তুলায়ামধিরোহ আরোহণং তন্ত পদবীং 

পদ্ধতিম্। হেতুরুপায়ঃ। যন্মিন্ রাধাভিদারে, সান্দ্রানন্দময়ী সান্দ্রানন্দ- 

জনিতা ॥ ২৫ ॥ 

উদ্ধব। অহে।! বুদ্ধাদিগেরও কিরূপ বুদ্ধিকৌশল, দেখ? 
ণলিতা। (স্বগত) পুরোবর্তী মাধবীমণ্পে মাধবেরই থাকিবার 

কথা। 

(অনস্তর বৃন্বার অগ্রবর্তী হইয়! মাধবের প্রবেশ ) 

মাধব। (চারিদিকে দেখিয়া) আমার হৃদয়োৎসবের বিবিধ হেতু স্বেচ্ছা- 

ক্রমে ক্রমশঃ বর্ধিত হইলেও গুণে রাধাভিসারের তুলনায় কোনটিই 
আরোহণ করিতে সমর্থ নহে । কারণ, যাহার মনোরথ-তটের অল্পমাত্র 

সীম প্রাপ্ত হইলেও অন্থপম মহা আনন্দে তখনই জগদিস্থাতি পর্ধ্যস্ত 

ঘটিয়া থাকে ॥ ২৫॥ 
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কৃষ্ণ । ( পৌর্ণমাসীমবেক্ষ্য ) 
হস্ত বসলে ! গুরোরপি গুবী ত্বমেব 
সর্ববদ। মাং বিনোদয়িতুং কোবিদাসি। 

যদগ্ভ নাট্যকলা-ছলেন ভুলে 
তত্র গোকুলবিলাসে পুনঃ প্রবেশিতোহন্যি ॥ 

রাধা। (মাধবমনালোক্য সানন্দমাতগতম্) ভে! ভঅবং 

আপন্দপজ্জপন! ণ কৃখু কুম্ধীঅদু-জলাসারেণ উদ্কপন্ঠিদ। তব- 
স্সিণী মে দিট্ঠি-চওরী ক্খণং পিবেছু এসা ছুল্লহং ইমস্স 

মুহচন্দস্ন জোহুং। 

রাধেতি। ভে! ভগবন্ আনন্দপর্জন্য ! ন খলু রুধ্যতাং জলাসারেণ উৎক স্ঠিতা 
তপস্থিনী মে দৃষ্টিচকোরী ক্ষণং পিবতু এব! ছুল্লভামস্ত মুখচন্্রস্ত 

জ্যোত্নাম্। শোভননাম-নাট ক-ভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্,_শোভা স্বভাব- 
প্রাকট্যং ফুনোরন্টোন্টমুচ্যতে। অত্র ভঅবং আনন্দপজ্ছন্ন! ইত্যাদি- 

বাকোন ধাবত্যাক্রমিতুং মুহুরিতি মাধববাক্যেন দ্বয়োর্ভাব প্রা কট্যাচ্ছোভ। 

কৃষ্ণ । (পৌণমাসপীর দিকে চাহিয়া) হায় ! মেহময়ি ! সর্বদা আমকে 

আনন্দদানে বিচক্ষণ! বলিয়! আপনি আমার গুরুর অপেক্ষাও গুরুতরা, 

যেহেতু, নাট্যকৌশলের ছলের দ্বারা আপনি আমাকে সেই স্মছুল্পভ 

বুন্দাবনলীলায় প্রবিষ্ট করাইলেন। 

রাধা । ( মাধবকে দেখিয়া আনন্দভরে স্বগত) হে ভগবন্ আনন্দপর্জন্য ৷ 

জলধারার দ্বারা আমায় এই উৎকষ্টিতা তপন্থিনীরূপ! দৃষ্টিচাকোরীকে 

অবরুদ্ধ করিবেন না, এ ক্ষণকাল ইহার'মুখচন্দ্রের ছুলভ জ্যোত্মা 

পান করুক । 



৪র্থ অন্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ২১৯ 

(প্রকাশং ভরবৌ বিভূজ্য ) 

ললিদে ! জুত্ত জুত্তং এদং, জং সরলাহং বঞ্চিদক্ধি । 

(ইতি নাসয়! ফুণকুর্ববস্তী সলীলং রোদিতি ) 

ললিতা । হল ! মং উবালহেসি দেবব-সংঘড়িদং কৃখু এদং কিং 

করিস্সঃ | 

মাধব2। (রাধামবেক্ষ্য সহষম্) 

ধাবত্যাক্রমিতুং মুনুঃ শ্রুবণয়োঃ সীমানমক্ষোদ্ব যী 

পৌক্ষল্যং হরতঃ কুচো বলিগুণৈরাবধ্যমধ্যং ততঃ। 

( প্রকামমিতি ) ললিতে ! যুক্তং যুক্তমেততৎ যৎ সরলাহং বঞ্চিতাম্মি | 

( নাসয়া ফুংফুংকরণং রোদন-ব্যঞ্জনম,) 

নলিতেতি ৷ কিমিতি মামুপলভনে দৈব-সংঘটিতং খন্বেতৎ কিং করিষ্যামি। 

খাধব ইতি। আক্রমিতুং বলাদ্বর্ত,ম্। গুণৈঃ ভ্রিবলিরূপৈপ্তণৈ রজই্ুভিঃ ততঃ 

মধ্যাৎ রাধায়ান্তন্ুর্ূপবাসম্থলে বাল্যাবস্থারূপে রাজনি জীর্ণতাপ্রাপ্ডে সতি 

কৈশোরস্থচকানি এতানি লক্ষণানি দৃশ্তন্তে ইতার্থঃ । চক্ষুদ্ব্ং বারং বারং 
শা মিস সপ স্প্পাা শিপ সপ শিপ পা ীী্ীসীসপ স্পা সস সি শা শি পাস 

( ভ্রভঙ্গি পূর্বক প্রকান্তে ) 

ললিতে! ইহা! ঠিকৃই হইয়াছে। যেহেতু, তুমি প্রতারণা পূর্ব্বক 
সরল! ভামাকে এখানে আনিলে। 

( এই বলিয়! ইচ্ছাপূর্ববক নাকে কাদিতে লাগিলেন ) 

নলিতা। ৷ প্রিয়সখি ! আমাকে তিরস্কার করিতেছে কেন? ইহা দব- 

সংঘটিত, আমি কি করিব € 

মাধব। (রাধাকে দেখিয়া সহর্ষে) আহা! ইহার চক্ষু দুইটি শ্রবণ- 

যুগলের সীমাকে আক্রমণ করিবার জন্ত পুনঃ পুনঃ ধাবিত 

হইতেছে, স্তনযুগল ত্রিবলিরূপ রজ্জুর দ্বার মধ্যদেশকে আবদ্ধ 
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মুফ্ীতশ্চলতাং ভ্রবৌ চরণয়ো রুগ্দ্ধনুবিভ্রমে 
রাঁধায়াস্তনুপত্তনে নরপতে বাল্যাঁভিধে শী্ধ্যতি ॥ ২৬॥ 

ললিতা । ( সংস্কতেন) 

জঙ্ঘাধস্তটসঙ্গি-দক্ষিণপদং কিঞ্চিদ্বিভূগ্নত্রিকং 

সাচিস্তম্তিতকন্ধরং সখি ! তিরঃ-সঞ্চারি-নেত্রাঞ্চলম্। 

বংশীং কুট্লিতে দধানমধরে লোলাঙ্গুলী-সঙ্গতাং 

রি্গদ্ত্ত্রমরং বরাঙ্গি ! পরমানন্দং পুরঃ স্বীকুরু ॥ ২৭ ॥ 
_ কর্ণয়োঃ সীমানমাও সীমানমাক্রমিতুং ধাবতি। ত্রিবলিরূপরজ্জুভিমধধ্যস্থলং আবধা, 

তম্মাৎ পৌফল্যং স্থুলত্বং কুচদ্ধয়ৌ অগ্রহীতাম্ উদ্যন্ ধন্ুষ ইব বিলাসো 

ষয়োস্তে। পত্তনে পুরে । পুঃস্্রী পুরীনগর্ষেযী বা পত্বনং পুটভেদন, 
মিত্যমরাৎ ॥ ২৬ ॥ 

ললিতেতি। হে বরাঙ্গি! পুরে! যুত্তিমস্তং পরমানন্বং স্বীকুরু । মুণ্তিমত্বে 
জজ্বাধ ইত্যার্দি বিশেষণম্ ॥ ২৭ ॥ 

করিয়া তাহার স্থুলত্ব হরণ করিতেছে, এবং জধুগল উদ্যত ধনুর 

বিলাস বিস্তারিত করিয়৷ পদযুগলের চঞ্চলতা 5রণ করিতেছে ; অতএব 

শ্রীরাধার তন্থুরাজ্যে বাল্যনরপতি ক্রমশঃ শীর্ণ হইতেছেন । (অর্থাৎ 

শ্রীরাধার বয়ঃসন্ধিকাল উপস্থিত হইয়াছে )॥ ২৬ ॥ 

ললিতা । ( সংস্কৃত ভাষায়) সখি! ধাহার দক্ষিণপদ বাম জজ্ঘার অধে।- 

ভাগে সংলগ্ন, যিনি ভ্রিভঙ্জিম, বাহার স্বন্ধদেশ ঈষৎ বঙ্কিমভাবে স্তম্ভিত, 

ধাহার নেত্রপ্রান্ত তির্য্যকৃভাবে সঞ্চরণ করিতেছে, ষাহার কুঞ্চিত 

অধরে চঞ্চল অঙ্গুলীর দ্বার! বিক্রীড়িত বংশী বিস্তস্ত রহিয়াছে, ধাহাব 

ভ্রধুগল চঞ্চল ভ্রমরেব ন্যায় নৃত্য করিতেছে, হে বরাঙ্গি! সেই 

পুরোবর্তী মুষ্তিমান্ পরমানন্দকে আপনার বলিয়া! গ্রহণ কর ॥ ২৭॥ 
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জটিলা। (সানন্দম্) এস ডাহিণে বারিসহাণবী | 
( ইত্যুপম্হত্য ) 

অই অহিসাঁর নগগোঁবজঝাইণি ললিদে ! এহিং পুস্তও 

মে অহিগ্নয বিদুরে গদোধি, তা স্প্ূং ঘরং মুক্কিঅ কীস তুএ 
আণিদা এখ বহুড়ী । 

ললিতা । ( সশঙ্কমাতাগতম্ ) হদ্দী হদ্দী! ডাইণীএ অডাহিণ- 

পইদ্ীএ দদ্ধন্ষি বুড়টিআএ। 

(প্রকাশম্) অজ্জে | গগগীএ বগ্লিদং অজ মাহবীপুপ্ফেহিং পুইদো 

জটিলেতি। এষ! দক্ষিণে বার্ধভানবী। 
অয়ি অভিসারমার্গোপাধ্যায়িনি ললিতে ! ইদানীং পুজ্রো মে 

অভিমন্থাঃ বিদূরে গতোইস্তি, তত শৃন্তং গৃহং মুক্ত কথং ত্বয়াত্র আনীতা 

বধূটী । 
ললিতেতি | হা ধিক হা ধিক! ডাঁকিন্ত। অদক্ষিণ-প্রকৃত্য। দগ্ধান্মি বৃদ্ধয়া । 

হে আর্য! গার্স্যা বণিতং অদ্য মাধবীপুশ্পৈঃ পূজিতঃ কুধ্যঃ 

স্থরভী কোটা প্রদে! ভবতি, ইতি মাধবীমণ্ডপং লস্তিতা৷ ময়। রাধা । তং 

জটলা । (সানন্দে) এই দ্বে দক্ষিণে বুষভান্ু-নন্দিনী বিরাজমান! । (ইহা! 
বলিয়৷ নিকটে গমন করিয়া) অয়ি। অভিসারমার্গের উপদেশদায়িনি 

ললিতে! ইদানীং আমার পুল্র অভিমন্ু বিদেশে গমন করিয়াছে, তাই 

তুমি শন্ত গৃহ উন্মুক্ত করিয়। কেন এখানে বধুটাকে লইয়। আদিলে? 
ললিতা । ( সভয়ে স্বগত ) হাঁয়কি ছুর্ভাগ্য ! এই প্রতিকূলপ্রক্ৃতি বৃদ্ধা 

জবালাইয়। মারিল ! 

(প্রকাস্তে) আর্ষ্যে ! গার্গার নিকট গুনিলাম যে, অগ্থ স্ধ্যদেবকে মাধবী- 
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সুরো৷ স্থুরহী কোড়িগ্পদো হোদিত্তি, মাহবীমণ্ডবং লক্তিদ! ম্এ 
রাহী, তা পসীদ পসীদ। 

জটিলা। ( অপবার্ধয সালীকক্সেহম) অই বচ্ছে! সদা মং 
পলোহিঅ ললিদ! অহিসারেদিত্তি মহ পুত্তস্স পুরদো বহু- 

ডিআ অলিমং জ্জেবব তুমং দুসেদি,তা৷ কিন্তি লাহবং সহেসি। 
ললিতা । (ম্বগতম্) অন্মহে কোডিল্লং জডিলা এ। 

প্রসীদ 'প্রসীদ। পর্ু্পাসন-নাম প্রতিমুখসন্ধাঙ্গ মিদম্ । তল্লক্ষণম্ রুষ্টান্তা- 
নুনয়ৈরধারৈঃ পধ্ত্পাদনমীরিতম্। অত্র কুষ্টায়া অনুনয়াৎ পথ্যুপাদনম। 

জটিলেতি। অগ্মি বংসে! সদ! মাং প্রলোভা ললিতা অভিপারয়তি, ইতি 

মম পুত্রস্ত পুবতো বধূটিকা1 অলীকমেব ত্বাং দৃষগ্নতি। তৎ কিমিতি 

লাঘবং সহসে। ভেদ-নাম সন্ধাস্তরমিদম্। তল্লক্ষণম্_ভেদস্ত কপটালাপৈঃ 

সুহৃদাং ভেদকল্পনা। অত্র জটিলায়াঃ কপটেন রাধা-ললিতযোর্ভেদঃ। 
ললিতেতি। আশ্চর্ধাং কৌটিল্যং জটিলায়াঃ , 

পুষ্পের দ্বার! পূজা! করিলে তিনি কোটি গাভী প্রর্থান করিবেন, এই 

জন্য আমি শ্রীরাধাকে মাধবীকুঞ্জে লইয়া আসিগ়াছি ; অতএব কুদ্ধ 

হইবেন না । 

জটটল|। ( মিথ ন্নেহ দেখাইয়। কাঁনে কানে) বৎসে ! আমার বধূ পুত্রের 
নিকট বলিয়া থাকে যে, ললিতাই আমাকে প্রলোভন দেখাইয়৷ অভিসার 

করায় । এইব্ধপে তোমাকে মিছামিছি দোষী করে, অতএব তুমি কেন 

এই অপমান সহা কর? 

ললিতা । (ন্থগত ) আশ্চধ্য ! জটিলারও আবার কুটিলতা।। 
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মাধব | স্বগতম্ ) 

যত্রাপঙ্গে। মনসঃ স্ফুরতি গরীয়ান্ গরীয়সোহপুযুচ্চেঃ । 
নিয়তো বস্তুনি বিদ্লন্তত্িশ্নিতি নানৃতো! বাদঃ ॥ 

(ইতি দৃগন্ভেন রাধাং পশ্টন্সপসর্পতি ) ॥ ২৮॥ 

জটিল । ( নাসিকাগ্রে তঞ্জনীং বিন্যস্ত শিরে! ধুম্বতী সাশ্চধ্যম ) 
অরে বালিআ-ভুঅঙ্গ ! কং দংসিহ্রং এখ ভস্মসি ? 

মাধবঃ | লক্বোষ্ঠি! ভৰবতীমেব গোষ্ঠপিশাচীম্। 

উদ্ধবঃ। (ম্মিতং করোতি ) 

ঈটিলেতি। আরে বালিকা-ভূজঙ্গ ! কং দং,মত্র ভ্রমসি ? 
মাধব ইতি । নন্ম-নান প্রতিমুখসন্ধ্যাল মিদম্। তল্লক্ষণম্, _পরিহাস-প্রধানং 

ষদ্চচনং নম্্ম তাছদুঃ। অত্র প্রকটমেব নরম 

মাধব। (স্বগত) যে বিষয়ে মনের গুরুতর আপাক্ত জন্মে, তাহাতেই 

তদপেক্ষা গুরুতর বিদ্ব নিয়ত টয়া থাকে, এই কথা মিথ্য। নহে। 

(ইহ! বলিয়! নেত্রপ্রান্তের দ্বারা রাধাকে দর্শন করিয়া ধীরে ধীরে 

গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ 

জটলা । (বিশ্মিতভাবে নাসিকাতে তর্জনী বিশ্তাসপূর্ববক মাথ! কাপাইতে 

কাপাইতে ) অরে বাণিকা-ভুজঙ্গ ! কাহাকে দংশন করিবার জন্য 

এখানে বেড়াইতেছিস্? 

মাধব। হে লহ্বোষ্ঠি! গোষ্টপিশাচী তোমাকেই দংশন করিবার 

জন্য | 

উদ্ধব। (মৃছু মুছু হাসিতে লাগিলেন ) 
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কৃষ্ণঃ। গোকুলকুল-জরতীনাং পরুষ! বাগপি যথ! প্রমোদয়তি । 

স্ততিরপি মহামুনীনাং মধুরপদ! মাং সখে ! ন তথা ॥ ২৯॥ 

বুন্দা। বৃদ্ধে! ধর্মম-চকোর-জীবাতু-চরিতাম্বত-চক্দ্রিকে কৃষ্ণ- 

চন্দ্রেপি কথং প্রতীপং ভুজঙ্গভাবমর্পয়সি ? 

জটিলা। ( সোলুং বিহস্য সংস্কতেন ) 

ব্রজেশ্বর-স্থৃতস্থ কঃ পরবধূ-বিনোদক্রিয়া 

প্রশস্তিতরভূষিতং গুণমবৈতি নাস্ত ক্ষিতৌ। 

কৃষ্ণ ইতি। পরুষা কঠোরা, মধুরাণি পদানি যন্তাং সা মধুরপদ ॥ ২৯ ॥ 

জটিলেতি । পরেষা* বধ্বঃ, পক্ষে পরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নিত্য। যা বধ্বস্তাসাং 

বিনোদক্রিয়ায়াঃ প্রশস্তিভরেণ ভূষিতং করজমাশ বৃষ্টোহ্য়দিতি বক্তব্যে 

নিধিগ্ভেব ও নমো! বিষ্বে ইত্যবোচদিত্যর্থ: | গুণাতিপাত-নাম নাটক- 

কৃষ্ণ । সথে! গোকুলকুলের বুদ্ধাগণের কঠোরবাক্যও আমাকে যেরূপ 

আনন্দ দান করে-_মহামুশিগণের মিইবাক্যের স্তবেও আমার সেরূপ 

আনন্দ হয় না ॥২৯॥ 

বুন্দা। বৃদ্ধে! যে কৃষ্চচন্দ্রের চরিতামৃতরূপ জ্যোত্ম। ধর্মমচকোরের 

জীবনোপায়, সেই চন্দ্রেতও কেন প্রতিকূল লম্পটভাবৰ অর্পণ 

করিতেছ? 

জটিলা। (ব্যঙ্গভরে উচ্চহান্ত করিয়া সংস্কৃতে ) পৃথিবীতে, এই ব্রজেশ্বর- 

নন্দনের পরবধূবিনোদক্রিনার জয়তরে ভূষিত গুণকে না জানে? 
যেহেতু, এই লম্পট পথিমধ্যে সাধ্বা রমণীদিগকে অবরুদ্ধ করিয়! 
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যদদেষ রতিতস্করঃ পথি নিরুধ্য সাঁধবীর্বলা- 

্দীয়-কুচকুট্যুলে করজর্মে। নমো বিষৰে ॥৩০। 
রাধা । (স্বগতম্) হ! হদদেবব ! কিস্তে অবরাদ্ধা রাহী ? 

জটিলা। অই যুদ্ধে বহুড়ি ! ইমস্স কালকুগুলিনো তিক্খাএ 
বকদিট্ঠিএ প্লফংসিদা বজ্জ্রপড়িমাবি জজ্জরী হোই, কিং 
উপতুমং ণোমালিঅ। স্ুওমালা-তবস্সিণী, তা তুরিঅং ঘরগন্রং 

গচ্ছন্ষ । ( ইতি ললিতারাধাভ্যাং সহ নিজ্ঞান্ত! ) 

ভূষণমিদম্। তল্লক্ষণম্-_-গুণাতিপাতো ব্যত্যস্তগুণাখ্যালমুদাহৃ তঃ | 
অব্র জটিলয়া মাধবশ্ ব্যতান্তগুণবর্ণনাৎ গুণাতিপাতঃ ॥ ৩০ ॥ 

রাধেতি । হা হতদৈব! কিন্তেহপরাদ্ধ। বাধা? 

জটিলেতি । অয়ি মুদ্ধে বধূটি! অস্ত কালকুগুলিনঃ ( কৃষ্ণসর্পন্ত ) তীক্ষর়। 
বক্রদৃষ্ট্া প্রত্রংশিতা বজ্রপ্রতিমাপি জর্জরীভবতি, কিং পুনস্বং নব- 
মালিক সুকোমল! তপন্থিনী, তত ত্বরিতং গৃহগর্ভং গৃহমধ্যং গচ্ছামঃ । 

এ শি শট চেক শা শি আসি স্পট শি এ 

তাহাদের কুচকমলে নখ--রাম ! বাম! (এই বলিয়া) কি আর 

বলিব ? ৩০ । 

ননীধা। (স্বগত) হা! হতদৈব! রাধিক। তোমার নিকট কি অপরাধ 

করিয়াছে? 

জটিলা। হায়! সরলে বধু! এই কৃষ্ণসর্পের স্ুৃতীক্ষ কুটিল দৃষ্টির দ্বারা 
উৎপথবস্তিনী হইয়। বজ্ত প্রতিমা ও জর্জব্রিতা হয়, তোমার কথ! আর কি 

বলিব, তুমি ত স্থুকোমল! তপস্থিনী, অতএব এস, আমর! শীন্র গৃহমধ্যে 

গমন করি। 

( ইহ! বলিয়া! ললিত। ও রাধার সহিত প্রস্থান করিল) 

১৫ 
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বুন্দা। নাগরেন্দ্র! মুখ বৈমনস্ং সাম্প্রতং ভবদভীষ্টসিদ্ধয়ে 

শারিকামুখেন ললিতাং সন্দিশ্য বিশাখয়া ভবন্তং নিদ্দেয়িষ্যামি। 

(ইতি নিজ্রান্ত। ) 

মাধবঃ। ( সখেদম্) 

দ্রেবতি মনাগভ্যুর্দিতাদ্বিধুকান্তে শিশিরভানুজালোকাণ। 

পর্ববণি পিধানমকরোদহহ স্বর্ভানু-ভীষণ! জরতী ॥ ৩১ ॥ 

(নিশ্বস্য ) বিশাখামুদ্দেষ্টং জটিলা-গুহোপাস্তপাটলী- 
বাটিকাং গচ্ছেয়ম্। ( ইতি পরিক্রম্য ) 

এ আপ পপ আপ পপ শট শা? পাপী আপস সাপ শপ পপ পা শপ ৯ ০৮ শপ পপ পপ তা 

মাধব ইতি । বিধুকান্তে চন্দ্রকান্তমণৌ। পক্ষে বিধুবৎ কান্তং কান্তির 

তন্মিন। শিখিরভানুশ্ন্দ্রঃ পক্ষে বিধুবৎ কান্তং কান্তির্মস্ত তন্মিন্। 

শিশিরভানুশন্দ্রঃ পক্ষে অশিশিরভান্্ঃ হুর্যাঃ।  স্বর্ভান্থঃ রাহুস্ত- 

| |৩১ ॥ 

বুন্দা। হে নাগরশ্রেষ্ঠ ! ছঃখ পরিত্যাগ কর, সম্প্রতি তোমার অভিনাষ 

পূর্ণ করিবার জন্ত শারিকামুখে ললিতাকে সংবাদ দিয়া বিশাখার দ্বারা 

তোমাকে জানাইব। 

(ইহা বলিয়! প্রস্থান করিলেন) 

মাধব । (সথেদে ) বারেকের জন্ঠ উদিত চন্দ্রালোকে চন্দ্রকাস্তমণি গলিত 

হইতেছিলঃ কিন্তু হায় হায়! পর্বকালে রাহুরূপ| ভীষণ জরতী 

তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ৩১ ॥ 

(নিশ্বাস ত্যাগ করিয়।) বিশাখাকে অন্বেষণ করিবার জঙ 

জটিলার গৃহসমীপবর্থী পাটলীকুঞ্জে গমন করি । 
(ইহা বলিয়া চলিতে চলিতে ) 
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কথমগ্রে স্বগৃহাঙ্গনমভিমন্দুরধিতিষ্ঠতি তদহম্রৈব ক্ষ- 

মন্তরিতো ভবেয়ম্। € ইতি নিজ্রান্তঃ) 

( প্রবিশ্যাভিমন্ত্যুঃ ) 

অভিমন্াঃ | তিগ্রি উবসরিআ সমআইং মুল্লেণ গেক্িছ্ং কঞ্চণং 

ণইস্সং তা কহিং গদা অন্বা ? 

(প্রবিশ্য জটিল! ) 

জটিলা । হস্ত হস্ত! দাণিং সারীএ স্ুঅস্স কহিজ্জন্তং শিলুদং 

অভিমন্ু ইতি। ন্ত্রীণি উপসর্ধ্যা খতুমতী গৌঃ শতানি মূলোন গ্রহীতুং 

কাঞ্চনং নেষ্যামি, তৎ কুত্র গতা অস্বা ৷ 

জটিলেতি। ইদানীং শার্ষা! শুকায় কথ্যমানং নিভৃতং ময়! শ্রুতং যদভিমন্ত্য- 

বেশেন মাধব ইদানীং মম গৃহমুপসর্পাতি, তৎ গত্বা ভ্রক্ষ্যামি আশ্চর্য্যং 

সত্যমেব ধূর্তঃ আগতস্তৎ গত্বা প্রামাণিকজনং আনেষ্যামি। 

একি? এ যে নিজের গুহের প্রাণে অভিমন্যু রহিয়াছে, 

তাহা হইলে আমি এখানে একটু আড়ালে আড়ালে থাকি । 

( ইহ বলিয়া চলিয়া! গেলেন ) 

( অভিমন্ধ্য প্রবেশ করিলেন ) 

অভিমন্থ্য । তিনশত খতুমতী গাভী মুল্য দিয়! গ্রহণ করিবার জন্ক ন্বর্ণমদ্রা 

লইতে হইবে, তবে জননী কোথায়? 

( জটিল! প্রবেশ করিলেন ) 

জটলা । হায়! হায়! সম্প্রতি শারিকা শুককে গোপনে যাহা বলিতেছিল; 
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মএ স্বদং জং অহিমন্নূবেসেণ মাহবো এহ্িং মহঘরং 

উবসপ্লিস্সদি, তা গুম পেক্খিস্সং | 4 

(ইতি পরিক্রামন্তী দ্বারি-দুরাদতভিমনযুমালোক্য ) 
অবেবা! সচ্চং চ্চেস এসো ধুত্তো আমদো। তা গছুঅ 

পামাণিঅং জণং আণিস্সং | 

€ ইতি নিজ্ঞান্তা ) 

অভিমনুযুঃ । বিসাহে! কুখ করসি ? 
( প্রবিশ্যা ললিতা ) 

ললিতা । (স্বগতম্) এখ কহ্নং পেসিদ্বং সারীবঅণেণ বিসাহা 

গদা। 

অভিমন্থ্য ইতি । বিশাখে ! কুত্র বর্তসে? 

ললিতেতি। অত্র কষ্ণং প্রেষিতুং শারীবচনেন বিশাখা গতা। 

তাহা আমি গুনিয়াছি। এক্ষণে মাধব অভিমন্থাবেশে আমার গৃহে 

আগমন করিবে, অতএব সেখানে যাইয়া দেখিতে হইবে । 

( এই বলিয়। গমন করিতে করিতে দ্বারদেশে অভিমন্থ্যুকে 

দেখিয়। ) কি আশ্চর্ধ্য ! সত্যই এই ধূর্ত আসিয়াছে । অতএব যাইয়৷ 

প্রামাণিক জনকে লইয়৷ আসি। 
( এই বলিয়। গমন করিলেন ) 

অভিমন্যু। বিশাখে ! তুমি কোথায়? 

( ললিতা প্রবেশ করিলেন ) 

ললিতা! । ( শ্বগত) এই স্থলে ক্কষ্ণকে পাঠাইবার জন্য শারিকার 

বাক্যানুমারে বিশাখ! গিয়াছে । 
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( প্রকাশং লজ্জামভিনীয় নীচৈঃ) 
মহ! এখ বিসাহা ণথি। 

( ততঃ প্রবিশতি গার্গী-ভারুগ্া-কুন্দলতাভিরাবৃত| জটিল! ) 
জটিলা। কুন্দলদে ! পেক্খ অগ্পণে! সহীএ সোসীল্লং। 
কুন্দলতা। (দৃষ্টা মুখমানময়ন্তী ) হা দেবব! রক্খ রক্থ। 
ভারুণ্ডা। অজ্জে গগগি! পেক্থ পেক্খ, পচ্চক্খো অহিমল্স,- 

জ্জেবব সংবুত্তো এসো! রইণাঅরে! তুহ কন্ছো, তা অলিঅং ণ' 

জলই জড়িলা মে সহী । 

স্থভগ! অত্র বিশাখ। নাস্তি | 

জটিলেতি। কুন্দলতে । পশ্ঠ আত্মনঃ সখ্যাঃ সৌশীল্যম্ ৷ 

কন্দেতি। হাদেব! রক্ষ রক্ষ। 

ভারুণ্ডেতি। আর্যে গার্ণি! পণ্ঠত পশ্ঠ, প্রত্যক্ষমভিমন্থ্যরেব সংবৃত্ত এব 

রতিলাগর্স্তব কৃষ্ণঃ, তদলীকং ন জ্বলতি জটিল! মে সধী। 

পপ স্্টি লে সপ সপস্প পপ পাশা িসপস্ি সপ শীত শি সপ সি শা 

(প্রকাশ্রে লজ্জ। দেখাইয়। নিয়ন্বব্রে) স্থভগ ! এখানে বিশাখা নাই । 

( অনন্তর গার্গা, ভারুণ্ড1, কুন্দলতা৷ প্রভৃতির দ্বার! 

পরিবেষ্টিত হইয়৷ জটিলাব প্রবেশ ) 

জটিলা। কুন্দলতে ! নিজের সখীর স্থুণীলতা দেখিয়া যাও । 

কুন্দলতা। ( দেখিয়া, মুখ অবনত করিয়! ) হা! দেব! রক্ষা কর, ব্রক্ষা কর। 

ভারুণ্ডা। আধ্যে গাগি ! আমার সখী জটিল! যে মিথ্যা জবলিয়া পুড়িয়া 

মরে না) তাহা! দেখিয়। যাউন। আপনার এই লম্পট কৃষ্ণ গ্রতাক্ষে 

অভিমনুযুর স্ঠায় হইয়াছে । 
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জটিলা। অজ্ঞ গগ্গি! দিটঠিআা দাণিং পন্তিআইদং তৃএ ত৷ 
অগগদে সগ্রিহিজ্জউ । ( 

(ইতি পৃষ্ঠতঃ পরিক্রম্য পুজন্ত হস্তমাকর্ষস্তী সাক্ষেপম্) 

রে গোউলকিশোরীলম্পডমা ! অরে পরঘরলুন্ঠণআ 
কহ্ু-তুমং পি অগ্পণে! পুত্তং মগ্রিস্দি জড়িল!। 

অভিমনুযুঃ । ( সলজ্জং মুখমাবৃতা ব্যাবর্তয়তি ) 

জটিলেতি। আর্ধো গাগি! দিষ্ট্যা ইদানীং প্রত্যায়িতং ত্বরা! তদগ্রতঃ 

সন্নিধীয়তাম্। 

রে গোকুলকিশোরীলম্পটক ! দরে পরগৃহলু্ঠক কৃষ্ণ । 

ত্বামপি আত্মনঃ পুত্রং মংস্ততি জটিলা ৷ সারূপা-নাম নাটকভূষণমিদম্ । 

তথাচ-_দৃষ্টশ্রুতানু-ভাবার্থকথনাদিসমুদ্তবম্। সাদৃশ্তং যত্র সংক্ষোভাৎ্ৎ তং 

সারূপ্যং নিরূপাতে। অত্র শারিকা-মুখতঃ কষ্ঃপ্রবেশনংক্ষোভাত 

জটিলায়াঃ স্বপুত্রে রুঝ্থবুদ্ধিরিতি সারূপ্যম্ | 

জটিলা। দ্মার্ষ্য গাগি! সৌভাগোর বিষয় এই যে, অধুন। আপনার 

বিশ্বাস হইল, তবে একবার সম্মুখে আন্ন। 

(ইহা বলিয়। পশ্চার্দিক হইতে দ্বুরিয়! পুজ্রের হস্ত ধরি! 

আক্ষেপেব সহিত) 

অরে গোকুলকিশোরী লম্পট ! অরে পরগৃহলুগ্ঠনকারী কৃষ্ণ ! 

জটিলা কি তোকে নিজের পুক্র বালয়! মনে করিবে ? 

অভিমন্থ্য। ( লজ্জায় মুখ ঢাকিয়া ফিরাইলেন ) 
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জটিলা। অরে রঅহিগুয়া ! কীস মুহং ঢকসি জং দে বিজ্জা প 

বিক্কাইদা | (ইতি প্রসহ্ সংমুখয়তি ) 

অভিমন্যুঃ । (স্বগতম্) হদ্ধী হদ্বী। বাউলীমাএ অন্বাএ 

লজ্জপজ্জাউলো! কিদোন্ষি, তা ইদো অবকৃমিস্সং | 

(ইতি পরিক্রামতি ) 

ক্রটিলা। (ধাবন্তী পটাঞ্চলমাকৃষ্য ) রে চোর! এসো দিঢং 

গহিদোসি, কহং পলা এসি । 

জটিলেতি। অরে রতিহিগ্ক রতিচৌর ! ইতি যাবৎ কন্মাদাত্মনে! 

মুখম্ আচ্ছাদয়সি। যত্তে বিদ্যা ন বিক্রীতা । বজং নাম প্রতিমুখ- 

সন্ধাঙ্গমিদম্। বজ্রং তদ্দিতি বিজ্ঞেয়ং সাক্ষান্লিষ্টুরভাষণম্। অত্র জটিলায়াঃ 

কৃষ্ণধিয়! স্বপুত্রে নিষ্ঠরভাষণম্। 
অভিমন্যু ইতি । হা ধিক ধিক! বাউলিকর ক্ষিগুয়া ইতার্থঃ। অয় 

লঙ্জাপর্যযাকুলীরুতোইহস্মি, তদিতোইবক্রমিষ্যামি | 

জটিলেতি। রেচৌর! এষ ক গৃহীত তাইসি, কথং পলায়সে? 
৮ পল শপাপপ্পীস্পিপপা পল আপি জপ স্সপী পপ শট শপ আপস সা 

জটিণ।। অরে লম্পট ! কেন মুখ টাকিতেডি? ? তোর বিদ্ধ আর বিক্রয় 

হইবে না। 
(ইহা বলিয়া! টানিয়া সম্মুখে আনিলেন ) 

অভতিমন্ধ্য। (স্বগত) হ1| ধিক! হ1 ধিক! বাঁতুলা জননী কর্তৃক আমি 

লজ্জাপর্ধযাকুল হইলাম, তবে এখান হইতে চলিয়। যাই। 

( এই বলিয়া চলিতে লাগিল ) 

জটিলা। (দৌড়াইয় বস্ত্াঞ্চল ধরিলেন) রে চৌর ! এই যে দৃঢ়ভাবে 

ধরিয়াছি, এখন কোথায় পলাইৰি ? 
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অভিমন্যুঃ। (সাপত্রপং ব্যাঘুট্য ) অক ভারুণ্ডে! গুণং জণণী 

মো ভুদাহিভূদা সংবুত্তা । / 

( সর্ববাঃ প্রত্যতিড্ভায় সশবং হসন্তি ) 

জটিলা। (মুখং নিভাল্য স্বগতম্) হদ্ধী ভদ্ধী! পমাদে পমাদে1! 

কহং পবালাদো পুত্তও চ্চেঅ মে সমাঅদো। 

( ইতি সাপত্রপমুরস্তাড়য়ন্তী নিক্্রান্তা ) 

ভারুগা । বচ্ছ! সচ্চং উদ্মত্তা দে অন্থা, জং তুমং মাহবং মঞ্রেদি। 

অভিমন্ধ্য ইতি। (ব্যাঘট্য অধঃশিরে! ভূত্বা ) অক (হে অন্থ) ভারুণ্ডে। 

নুনং জননী মে ভূতাভিভূত। সংবৃত্ত1 | 

জটিলেতি। হা! ধিকৃ হা ধিক! প্রমাদঃ প্রমাদঃ ! কথং প্রবাসাৎ পুত্র 

এষ মে সমাগতঃ? 

ভারণ্ডেতি। বস! সত্যং উন্মত্ত! তে অস্বা, বং ত্বামেব মাধবং মন্যতে | 

'ভিমন্থ্য । ( লজ্জায় মুখ শীচু করিয়! ) আর্ধ্যে ভারুণ্ডে ! নিশ্চয়ই আমার 
জননী ভূতাভিভূত! হইয়াছেন । 

(সকলে তাহাকে চিনিতে পারিয়৷ সশব্দে হাসিয়া উঠিলেন ) 

জটিলা। (মুখের দিকে তাকাইয়া স্বগত ) হা ধিক্, হা! ধিক! কি ভুল, 

কি ভুল ! কিরূপে বিদেশ হইতে পুত্র আগিয়! উপস্থিত হইল ? 

(ইহা! বলিয়া লজ্জা-সহকারে বুক চাপড়াইতে চাপড়াইতে 

চলিয়৷ গেল ) 

ভারুণড। | বৎস! সত্যই তোমার মাতা উন্মত্ত হইয়াছেন, কারণ, 

তোমাকেই ইনি মাধব মনে করিতেছেন । 
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মভিমন্ুযুঃ। (স্মিতং করোতি ) 

কুন্দলতা। £বীর অভিমঞ্ধো ! পুণথ্ববদী মে সহী রাহা, জাএ 

দকৃখিণ। সচ্চবা্দিণী পিণিদ্ধা, তুক্ষ মাদ! সস্হ্ লঙ্গা, তা অঙ্গে 

গদৃুঅ এদং অউরুববং সে ণচ্চণং ভমবদীএ ণিবেদন্ষ। 

(ইতি তিতো নিজ্ঞান্তা ) 

অভিমন্যুঃ | ললিদে ! আগেহি মাদরং, জং তুরিঅং গন্ভুকামোদঙ্ষি। 

ললিতা । (নিজ্্রম্য পুনঃ প্রবিশ্য চ) বীর ! তুন্ধ পুরদো আঅন্ত্ং 
লজ্জেদি অজ্জ।। 

বন্দেতি। বীর অভিমন্তে। ! পুণ্যবতী মে সথী রাধা) যর! দক্ষিণ! সত্য- 

বার্দিনী নিপ্ধা, তব মাতা শ্বশ্রল্ধা, তং বয়ং গন্ব! এতদপুর্ববং অন্ত 

জটিলায়! ইত্যর্থঃ নর্তনং ভগবত নিবেদয়ামঃ । 

আভমন্্যু ইতি। ললিতে ! আনয় মাতরং, যৎ ত্বরিতং গন্থকামোইন্মি ! 

লঁলিতেতি। বীর! তব পুরত আগন্তং লঙ্জতি আধ্য]। 
শি শি শ পপি 4 ০7টি ৮৮ ৮ পপ স্পা শা এ -__- শা শশী পি িপাীশীীীীকস্প পে শিপাস্পিসা পিপিপি শপাসপী পাশা তি ০০০ 

অভিমন্য্যু | (মুছু হান্ত করিতে লাগিল) 

হন্দলতা । বার অভিমগ্ঠে।! তোমার জননীর স্ায় অনুকৃল!, সত্যবাদিনী 
ও ন্নেহময়ীকে যখন শ্বশ্ররূপে পাইয়াছেন, তখন আমার সখী রাধিক! 

নিশ্চয়ই পুণ্যবতী। অতএব আমর! তাহার এই অপরূপ নৃত্যের কথ 

ভগবতীকে নিবেদন করিতেছি । 

( ইহ! বলিয় তিন জনেই প্রস্থান করিলেন ) 

অভিমন্্যু। ললিতে ! মাকে লইয়! আইস, কারণ, আমি শীগ্ যাইতে চাই। 

ললিত ৷ ( গমনপূর্ব্বক পুনরায় প্রবেশ করিয়! ) বীর! আর্ধ্যা তোমার 

সন্মুথে আসিতে লজ্জিত হইত্তেছেন। 
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অভিমন্বুঃ। হোছু সমং চ্চেম পেড়িমাদো কঞ্চণং ঘেত্৭ 

গমিস্সং | ( ইতি নিক্কান্তঃ) 
কৃষণ। সখে মন্ত্রিরাজ! পরমানন্দমিদমনুভূতমেবানুভাবা- 

মানোহস্মি চারণৈঃ। 
(প্রবিশ্ঠ বুন্দ।) 

বৃন্দা। ললিতে ! লঘু পলায়ম্ব, লঘু পলায়স্ব, পশ্য পরাবর্তনে 

মন্যুমানেযোহভিমন্তয্যুঃ | 

ললিত! | ( সশঙ্কমালোক্ ) দারুণ-সন্দিট্ঠি মং মহ্ুরোদক্কং ইমস্স 

পেক্খণংপড়িভাদি, ত৷ কলিদাহিমঞ -বূবেণ মাহবেণ হোদববং। 

অভিমন্থ্য ইতি। ভবতু স্বয়মেব পেটিকাতঃ কাঞ্চনং গৃহীত্ব! গমিষ্যামি ৷ 
ললিতেতি। দারুণং সংদিষ্তিকং মধুরোদর্কং অন্ত প্ররেক্ষণং প্রতিভাতি ও 

কলিতাভিমন্ত্যু-রূপেণ মাধবেন ভবিতব্যম্ । 

অভিমন্ত্যু। তবে আমি নিজেই পেট ক1 হইতে স্বর্ণমুদ্র। লইয়া যাইতেছি 

(ইহ বলিয়া চলিয়। গেল ) 

কৃষ্ণ । সথে মগ্্রিরাজ ! পুব্বান্ুভৃত পরমানন্দই এখন আবার নটগণ 

কর্তৃক অন্থভব করিলাম । 

(বৃন্দার প্রবেশ) 

বৃন্দা। ললিতে ! শীদ্ব পলায়ন কর, শীঘ্র পলায়ন কর, কারণঃ দেখ, 'এঠ 

অভিমন্থ্য কুদ্ধ হইয়। ফিরিয়া আসিতেছে । 

লরলতা। (সভয়ে দেখিয়। ) দারুণ বলিরা প্রতীম্মান হইলেও ইহার দৃষ্ট 

পরিণামে মাধুর্ধ্যময় বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব বোধ হয়ঃ 

অভিমন্থ্যর বেশ ধরিয়া মাধবই আমিলেন। 



৪র্থ অন্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ২৩৫ 

বৃন্দ।। (সানন্দম্) কিন্নাম রাধা-সবীনাং ধিয়াম্ অক্ষু্নং পশ্য পশ্য 

মন্দ সান্ধ্য-পয়োদ-সোঁদররুচিঃ সৈবাভিমন্যোস্তনু- 

বক্তং হস্ত! তদেব খর্ববট-ঘটা ঘোণং বিগাটেক্ষণম্। 

ব্যস্ত। সৈব গতিঃ করবীর-কুম্থমচ্ছায়ং তদেবাশ্বরং 
মুদ্র। কাপি তথাপ্যসৌ পিশুনয়ত্যস্থ স্বরূপচ্ছটাম্ ॥৩২। 

( ততঃ প্রবিশত্যভিমন্যুবেশে। মাধবঃ ) 

নাধবঃ। পরিতঃ পরিবন্তিতং হ্রিয়। 

কলিতজ্কুটিকুঞ্চিতেক্ষণম্। 

পন্বেতি । অক্ষুপ্রং মহত্বং | 

পন্ধ্যাভব-মেঘতুল্যরুচির্যস্তাঃ সা, স্বব্ধপচ্ছটাম্ অনাধারণরূপচ্ছটাম্। ৩২। 
মাধব ইতি। পরিবর্তিতম্ চালিতং। কলিতা রচিত। ব| ভ্রকুটিস্তয়। কুঞ্চিতে 

ঈক্ষণে ষত্র তত পাস্তামি পন্তামি | ৩৩। 

্দ!। রাধার সখীদিগের বুদ্ধির কি কৌশল ! দেখ, দেখ- সন্ধ্যাকালের 

মেঘের সহোদ্রের নিবিড় কান্তির ন্টায় অভিমন্থ্যর সেই অঙ্গকান্তি, 

সেই পর্ধতময় দেশের দগুতুল্য নাপিকা-সমন্থিত ও কোটরগত চক্ষু- 
ণমন্বিত মুখ, দেইরূপ ব্যন্তগতি, দেইরূপ করবীপুষ্পের ছায়ার হ্যায় বস্্ঃ 

সেইরূপ লক্ষণ, ইনি উহার অনাধারণ রূপের স্প£ অনুকরণ 

করিয়াছেন । ৩২ । 

( অনস্তর অভিমন্ু-বেশে নাধবের প্রবেশ ) 

নাধব। লজ্জাহেতু যাহ! ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে এবং ন্বকুটির দ্বার! 



২৩৬ ললিতমাধবনাটক মূ [ ৪র্থ অঙ্ক: 

মধুরছ্যতি-রাধিকামুখং 

পরিপাস্ঠামি কদ! বলাদহম্ ॥৩৩।॥ 

( পুরো দৃষ্টা ) 
ললিতে ! ক সা তে সখীছায়া জীবিতৌষধিঃ ? 

ললিতা । হলা রাহে! ইদে দাব। 

(প্রবিশ্য রাধা ) 

রাধা । ( সলজ্জ-স্মিতমাত্মগতম্) 

অণহিট্ঠোবি পঅণো! পিএণ অঙগীকিও মুহাবেদি । 
গরলে হি গিরিসপগহিএ গুরু মং গোরী ণ কিং রমই ॥৩৪॥ 

টি সপ স্প্প ১ াশাশাশীশী শী তি শি শী 4০ 

ললিতেতি। সখি রাধে! ইতস্তাবৎ। 

রাধেতি। অনভীষ্টোহপি পদার্থ; প্রিয়েশাঙ্গীকতঃ স্থুখাপয়তি । গরলে€পি 

গিরীশগৃহীতে গুরুকং অতিশয়ং গৌরী ন কিং রমতে | ৩৪। 

পপ সপ আপ ৭ 2 ০ শশা | শীশাপীপশাশটি 

যাহার চক্ষুযুগল কুঞ্চিত ও ঈষৎ মুদ্রিত হইয়াছে, সেই মধুরছ্যুতিসম্পন্ 

রাধিকার মুখ কবে আমি বলপুর্র্বক পান করিব ?। ৩৩। 

(সন্মুথে দেখিয়। ) ললিতে! আমার জীবন-রক্ষার ওষধিরূপ! 

তোমার সেই ভীরু স্থী কোথায়? 

ললিতা । সখি রাধে! এই দিকে এস। 

(রাধার প্রবেশ ) 

ব্রাধা। (সলজ্জভাবে মুছ্হাস্ত ক্পিয়৷ স্বগত ) প্রিয় ব্যক্তি যদি আগ্রয় 

পদার্থও অঙ্গীকার করেন, তাহা! হইলে সেই অপ্রিয় পদার্থও সুখদান 

করিয়া থাকে । গিরীশ গরল গ্রহণ করিলেও গৌরী কি তাহাতে 

অতিশয় গুরুতররূপে 'আসক্তা। নহেন ?। ৩৪। 



৪র্থ অন্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ২৩৭ 

মাধবঃ। ললিতে ! হস্তগতা মে মহানিধিসম্পৎ প্রতীয়তাম্। 
ললিতা । জই সা জক্খিণী বিগঘং ণ করেদি। 

( প্রবিশ্য জটিল) 
জটিলা। (সহর্ষম্) বহুড়িএ! দিট্ঠিআা অভ্জ তুমং স্বৃবুদ্ধিমা 

বুত্তা, জং পুন্তস্ল মে দিট্ঠিমগ্গে গদাপি। 
( সর্ব্বে সম্ত্রমং নাটয়ন্তি) 

জটিল1। পুত্ত অহিমগ্রো ! সজঝারভ্তে দিট্ঠি মে স্ুট্ঠু প 
উদ্মীলই। 

মাধব ইতি । মহানিধিসম্পত্তিরূপা রাধা । 

নলিতেতি। যদি সা ষক্ষিণী বিভ্বং ন করোতি। 

জটিলেতি। বধুটিকে ! দিষ্ট্যা অগ্থ ত্বং ন্নবুদ্ধিকাসি সংবৃত্তা) বৎ পুত্রস্ত মে 

ৃষ্টিমার্গে গতাদি। 

জটিলেতি। পুত্র অভিমন্যো৷ ! সন্ধ্যারস্তে দৃষ্টির্ে সু নোন্মীলতি । 

মাধব। ললিতে! আমার মহাসম্পত্তি হস্তগত হইয়াছে বলিয়া মনে 

করিও । 

ণলিতা | যদি সেই ক্ষিণী বাধ! না দেয়। 

( জটিলার প্রবেশ) 
গটিলা। ( আহ্লাদ-নহকারে ) বৌমা ! ভাগ্যৰশেই আজ তুমি স্ুবুদ্ধিমতী 

হইয়াছ, যেহেতু, তুমি আমার পুত্রের দৃষ্টিপথে আসিয়াছ। 

(সকলে নন্ত্রম প্রকাশ করিতে লাগিলেন ) 

জটিল! পুক্র অভিমন্তে। ! সন্ধ্যা হইলে আমার দৃষ্টি সুন্বররূপে প্রকাশ 
পায় লা। 



২৩৮ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৪র্থ অঙ্ক: 

মাধবঃ। ( সহর্ষস্মিতম্ ) অন্ধ! তহ অগ্রণং দাইস্পং জহ 

সমগ গদমা দে দিট্ঠি হোই। 

কৃষ্ণ | ( মন্দং মন্দং বিহস্ত ) সখে মন্ত্রিরাক্ ! দিষ্ট্যান্ধ ভবতা 
গোকুলকেলি-স্থৃধাপিন্ধুপুলিনেইবতীর্ণমূ। 

জটিল! (সানন্দম্) বচ্ছ! কীস তুএ আআরিদক্ষি? 

বুন্দ!। সাম্প্রতম্ প্রদোষনিষেব্যাং গোমঙ্জলাং দেবীরিরাধয়িুরসৌ 

ত্বামনুজ্ঞাপয়তি । 

মাধবঃ। অক! বহু দে মএসদ্ধং চেচ্চতরুণো মুলে গন্ভুং ৭ 
ইচ্ছদি। 

মাধব হতি। হে অন্ব! তথা অগ্জনং দাস্তামি, যথ| সমগ্রতমা ( পূর্ণাপক্ষে 

সমগ্রতমোহন্ধকারং যত্র তে) দুষ্টির্ভবতি । 

জটিলেতি। বৎস! ককন্মাৎ ত্বয়া আকারিতান্মি? 

বুন্দেতি। গবাং মঙ্গলং যস্তাঃ সকাশাৎ গোমজলা-নাম দেবী । 
মাধব ইতি। হে অন্ব! বধৃস্তে ময়! সার্ধং চৈতাতরোমূ'লে গন্তং ন ইচ্ছতি। 

মাধব। (সানন্দে মৃদ্হাস্ত করিয়া) মাতঃ! যাহাতে তোমার দৃষ্টি 

সমগ্রতম! হয়, আমি তোমাকে সেইরূপ অগ্রন দিব। 

কৃষ্ণ । (মন্দ মন্দ হাস্ত করিয়া) সখে মন্ত্রিরাজ ! সৌভাগ্যবশেই তুমি 

আজ ব্রজলীলারূপ অমৃত-সমুদ্রের পুলিনে অবতীর্ণ হইলে । 

জটিলা। (সানন্দে) বৎস! কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছ ? 

বৃুন্দা। সম্প্রতি সন্ধ্যাকালে পৃজনীয়! গোমঙ্গল1 দেবীর আরাধন। করিবার 

ইচ্ছা করিয়া আপনার অন্কুমতি-ভিক্ষা করিতেছেন । 

মাধব। মা! তোমার বধূ আমার সহিত চৈত্যতরুমূলে যাইতে 
চাহিতেছে ন1। 



৪র্থ অঙ্কঃ] ললিতমাধবনাটকম্ ২৩৯ 

গটিলা। জাদে রাহি! এক্ং গুরুঅণস্স মে বঅণং পড়িবালেহি, 

তুপ্নং জাহি ইমিণ! কন্তেণ সদ্ধং | 

বাধা । (ম্বগতম্) অন্মহে! অচ্চরিও বিহী। 

( প্রকাশম্) 

ললিদে! অস্তথ-দেহর্ষি, তা বিপ্রবেহি ণং। 

জটিলা। কুলপুত্তি! সিরেণ মে সাবিদাসি। 

বাধা। ( মাধবমপাঙ্গেন পশ্যতি ) 

মাধবঃ। ললিদে! কুড়ঙ্গে মঙ্গলরঙ্গজাঅরং অজ্জ অঙ্গে 

জটিলেতি। যাতে বসে! ইতি যাবৎ, রাধে! একং গুরুজনন্ত মে বচনং 

প্রতিপালয়, তুর্ণং যাহি অনেন কান্তেন সার্দম্। 

বাধেতি । আশ্চর্ষ্যম্! আশ্চর্য্য বিধি 

ললিতে । অস্থৃস্থ-দেগান্সি, তৎ বিজ্ঞাপয় এনাং জটিলামিতার্থু | 

দটিলেতি! হে কুলপুজি ! শিরসা ময়া শপ্তাসি | 

মাধব ইতি । লণিতে ! কুগ্জে মঙ্গলরঙ্গ-দাগরণম অদ্য বয়ং করিষ্যামঃ, 

জটিলা। বংসে রাধিকে ! আমি তোমার গুরুজন, আমার একটি অন্থরোধ 

প্রতিপালন কর--শীঘ্ব এই কান্তের সঙ্গে যাও। 

পাধা। (স্বগত) ও মা, ওম! একি আশ্চর্য্য! (প্রকাশ্তে ) ইহাকে 

জানাও যে, আমার শরীর অন্থুস্থ। 

জটলা । কুলপুজি ! তোমায় মাথার দিবা দিতেছি। 

রাধা । ( অপাঙ্গে মাধবকে দর্শন করিতে লাগিলেন ) 

মাধব। ললিতে! অস্ত আমরা কুঞ্জমধ্যে মঙ্গল জাগরণ করিব, অতএব 



২৪০ ললিতমাধবনাট কম্ [ ৪র্থ অঙ্ক: 

করিস্সন্ধ, তা চন্দণগন্জোবহারং সম্পার্দিঅ লম্তেহি। তথ 

পসাহিমং রাহিঅং অহং কিল পচমং সাহেমি। 

( ইতি সর্ববাভিঃ সহ নিজ্রান্তঃ ) 

কৃষ্ণঃ। ( পৌর্ণমাসীং প্রণমা ) ভগবতি! সন্দীপিতান্তিরহং ন 
সমর্থোহম্মি ধৃতিমালন্থিতুং কিং করবৈ । 

পৌর্ণমাসী। (স্বগতম্) 
প্রথমকল্পে ব্যতীতে চন্দ্রাবলিরেবাত্র সাম্প্রতন্ুকল্পঃ। 

তদগ্য সান্দীপনিমন্দিব-প্রয়ীণ-কৈতবেন কুণ্ডিনমুপযাস্যামি ॥ 

তৎ চন্দনগন্ধ উপহা'রং সম্পাা লন্তয় আনয়েত্যর্থ: ৷ তত্র প্রসাধিতাং 

রাধিকাং অহং কিল প্রথমং সাধয়ামি ৷ 

কৃষ্ণ ইতি। প্রথমকল্লে রাধা প্রস্তাবে মুখ্যে ব্যতীতে সতি, চন্দ্রাবলিরেবান্- 

কল্পো গৌণে। বক্তবো। ভবতীতার্থঃ। 

চন্দন গঞ্ধ প্রভৃতি উপহার রচনা করিয়া! লইয়া আইস। তথায় 

স্ুসজ্জিতা রাধিকাকে আমি সর্ধপ্রথমে আরাধনায় নিষুক্ত করিব। 

কৃষ্ণ। ( পৌর্ণমাপীকে প্রণাম করিয়!) ভগবতি ! বিরহপীড়। সম্যকৃকূপে 

প্রজ্বলিত হওরায় আমি ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে সমর্থ হইতেছি না, 

কি করিব বলুন ? 

পৌর্ণমাদী । (শ্বগত ) প্রথম কল্প, শ্রীরাধাবিষয়ক প্রস্তাব অতীত হওয়ায় 

সম্প্রতি চন্দ্রাবলীই অগ্কল্প। অতএব অস্ত সান্দীপনিমন্দিরে গমনের 

ছলে কুঙ্ডিননগরে যাইব । 



৪র্থ অস্কঃ] ললিতমাধবনাটকম্ ২৪১ 

কুঞ্জ । ভগবতি ! বড়ভীমধিরোঢ,মনুজ্া পয়ামি | 

( ইতি সর্বৈবঃ সহ নিক্কান্ত্ঃ) ॥ ৩৫ ॥ 

ইতি গ্রীললিতমাধবনাটকে রাধাভিপারাখ্য-গর্ভাস্ক- 

গর্ভশ্চতুর্ধোহস্কঃ ॥ % ॥ 8 ॥%॥ 

কুঙ্চ হতি। বড়ভী চন্ত্রশার্লিক1। ৩৫। 

ইতি ললিতমাধবনাটকে চতুর্ধোহস্ক: 

কষ্চ। ভগবতি! প্রাসাদের উপন্িস্থ গৃঠে আরোহণ করিবার জন্ত আদেশ 

প্রার্থনা করিতেছি। 

( ইহা। বলিয়া! সকলের সহিত প্রস্থান করিলেন ) 1৩৫ ॥ 

( অনস্তর সকলের প্রস্থান । 

ইতি শ্রীললিতমাধব-নাটকে রাধা তিসারাখ্য নামক 

গভাঙ্ক-সমন্থিত চতুর্থ অস্ক ॥*19 11 

১ 



পঞ্চমোহ্ক 

( ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমাসী ) 
পৌর্ণমাসী। শাঙ্গি দ্যলীকপরিবাদ-শতার্পণেন 

জাতোরু-পাতৰ মলীমসমানসানাম্। 

সেয়ং গিরিশগিরি-গৌরবিতৈনৃপাণাম্ 

দুষ্যৈবিদর্ভনগরী পরিদুষিতাস্তি ॥ ১% 

( নেপথ্যে ) খদ্ধাপিদ্ধি-ব্রজবিজয়িতা সত্যধন্্মা সমাধি- 

ব্রক্মানন্দো গুরুরপি চমণ্কারয়ত্যেৰ তাবু । 

অত্র তৃতীয়-চতুর্থয়ে! রাধাচরিত্রমুক্তাধুন। চন্দ্রাবলী-চরিত্রমাহ । 
( ততঃ প্রবিশতীত্যাদিভিঃ ) 

পৌর্ণেতি। শাঙ্গিণি কৃষে, রুল্স্িণীবিবাহে মিথ্য। দোষশতার্পণেন । গিরিশ- 

গিরিঃ কৈলাসস্ততোহপি গুরুতরৈদূ ব্যৈবস্্রময়গৃহৈঃ পরিতো! দূষিত ' 
দুষাং শ্তাদ্বস্ত্রমন্দিরম্ ॥ ১ ॥ 

( নেপথ্যে) খন্ধা সমৃদ্ধ! সম্পূর্ণেত্যর্থঃ । সিদ্ধি-ব্রজেন বিজয়িত।, 

( পৌর্ণমাসীর প্রবেশ ) 

পৌর্ণমাসী | শ্রফ শত শত মিথ্যা পরিবাদ প্রদানের দ্বারা গুরুতর 

পাতক হেতু যাহাদের চিত্ত অতিশয় মলিন হইয়াছে, সেই সকল 

ভূপতিগণের কৈলাস পর্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর বস্ত্রাবাস-সমূহের দ্বারা 

রিদর্ভনগরী দুষিতা৷ হইয়াছে ॥ ১ ॥ 

(নেপথ্যে) যে পর্যন্ত মাধবকে বশীভূত করিবার সিদ্ধ ওষধিশ্বরূপ 

প্রেমসমুহের গন্ধ পর্যন্তও অন্তঃকরণ-পথের পথিক না হয়, সেই 



৫ অদ্বঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ২৪৩ 

বাবত প্রেন্াং মধুরিপুবশীকারলিদ্ধৌবধীনাম্ 
গন্ধোহপ্যস্তঃকরণসরণী-পাস্থতাং ন প্রযাতি ॥ ২॥ 

পৌর্ণমানী। (বিলোক্য সহর্ষম্ ) 
ভুজতট-বিল্ুুঠজ্জটাঞ্চলোহয়ং 

মধুরিপুকীর্ত ঢপবীণন-প্রবীণঃ | 
উদয়তি শরদিন্দুরুচিরচ্ছঃ 

কথমিহ কচ্ছপিকাকরঃ স্থরবিঃ ॥ ৩॥ 

সতো। ধর্ঃ সাধনং যস্তাং পাঁ। সমাধিক্র ক্ষানন্দসাধনং, তৎফলং 

বক্ষানন্দোহপি তাবচ্চমতকার্রয়তি যাবৎ প্রেম্নাং গন্ধলেশোহপি নোৎপন্ন 

ইত্যর্থঃ। তন্রিনৈশ্বরস্থথে হৃদি গতে সতি বিষয়সুথং ব্রহ্গস্থখং চ তুচ্ছং 

ভৰতীত্যর্থ£ ॥ ২ ॥ 

পৌর্পেতি। মধুরিপুকীর্তেীণয়া গানং তশ্মিন্ প্রবীণঃ অচ্ছঃ নিশ্্লঃ, 

কচ্ছপিকাকরঃ বীণাহস্তঃ ॥ ৩ ॥ 

পর্যন্তই সর্বসম্পদে পরিপুর্ণ] অষ্টসিদ্ধি-সমূহের দ্বার! বিজয়লাভ, এবং 

সত্য ও ধর্মের দ্বার তাহার সাধন, সমাধি ও তাহার ফল ব্রহ্মানন্দ 

গৌরবময় হইলেও চমতকৃতি সম্পাদন করিতে পারে । (অর্থাৎ 

শকষ্ণপ্রেমের নিকট ইহা সকলই তুচ্ছ )॥ ২॥ 

পৌর্ণমাপী। (অবলোকন করিয়া! সানন্দে) আচ্ছা, বাহার স্কন্ধদেশে 

জটা প্রান্ত বিলুন্টিত হইতেছে, ধিনি মাধবের কীর্তিকথা বাণায় গান 
করিতে অতিশয় সুদক্ষ, শরচ্ন্ত্রের স্তায় নিশ্মলকাস্তি, হস্তে বীণাধারা, 

সেই দেবি নারদ ষে এখানে আসিয়া উপস্থিত ! ॥ ৩ ॥ 



২৪৪ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৫ম অঙ্ক: 

( প্রবিশ্য নারদঃ ) 

নারদঃ। (খদ্ধেত্যাদি পঠতি ) 

পৌর্ণমাসী । ভগবন্নভিবাদয়ে । 
নারদঃ | মুকুন্দস্ত প্রিয়স্তাবুকী ভব । 

পৌর্ণমাসী । ভগবন্! শ্রুতং মুকুন্দো মথুরাতঃ প্রতস্থে । 
নারদঃ। অথ কিং। 

হত্ব! গ্রেচ্ছাধিরাজং পুরমথনবরান্মাথুরাণামবধ্যং 
স্বচ্ছন্দং কন্দরান্তর্নয়নজদহনে মৌচুকুন্দে মুকুন্দঃ | 

৬ 2 -১ শশা ৮7 সী পাস সপ চি ১ পে আআ জা পে শিট শপ ক ৩ সপপাশিপকরআস। ০ 

পৌর্পেতি। অভিবাদয়ে নমস্করোমি | 
নারদ ইতি । শ্লেচ্ছাধিরাজং কালষবনম্। পুরমথনঃ শিবঃ, ভুয়ো! ভূয়: 

(নারদের প্রবেশ ) 

নারদ । “যে পধ্যস্ত মাধবকে বশীভূত করিবার সিন্ধ ওত্বধি” ইত্যাদি 

পূর্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন । 

পৌর্ণমাসী । ভগবন্! আপনাকে নমস্কার করিতেছি । 

নারদ । মুকুন্দের প্রিয়চিস্তায় রত থাক । 

পৌর্ণমানী । ভগবন্! শুনিলাম, মুকুন্দ মধুর! হইতে প্রস্থান করিয়াছেন । 

নারদ । তাহাই বটে। 

মুকুন্দ মহাদেবের বরে মখুরাবাসিগপের অবধ্য শ্লেচ্ছরাজ কাল- 

যবনকে কন্দরাস্তরালবর্তী যুচুকুন্দের নয়নাপ্সিতে শ্যচ্ছন্দে বধ করিয়। 



৫ম অস্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ২৪৫ 

ভূয়ো ভূয়ঃ কদর্থীকৃত-কুটিল-জরাদন্ধ-ছুষ্টাভিসন্ধিঃ 
সিম্ধোস্তীরে সবন্ধুর্নগবতি নগরে দ্বারকায়ামষাসীত ॥ ৪ 

পৌর্ণমাসী । ভগবন্! বলীয়সা স্েহানলেনান্তাস্তনোরস্তিমেফো 
ংপ্রবৃস্তায়াং দিষ্ট্যান্ঘ দৃষ্টোহসি। 

নারদ । বগুসে! স্ফ্টমেকেনাপি চন্দ্রমস। পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধাতি, 

কিমুত পুর্ণ কলয়৷ চন্দ্রাবল্যা। 

পৌর্ণমাপী। ( সান্সম্) ভগবন্নসাধারণ-দারুণদর্শং চন্দ্রাবলেঃ 

কদর্থাকতঃ কুটিল-জরাসন্ধ-দুষ্টানামভিসন্ধিরুদ্যমো যেন সঃ। নগবতি 
পর্বতযৃক্তে ॥ ৪ ॥ 

পৌর্ণেতি। অস্তিমেষ্টো৷ মরণদশারাম্ । 
পৌর্ণেতি। প্রতিপক্ষাঃ প্রতিকূল! যে পক্ষান্তেষাং পরাদ্ধিম্। পক্ষে প্রতি- 

কুটিল জরাসন্ধের দুষ্ট অভিনন্ধষিকে পুনঃ পুনঃ কদর্থন করিয়া সমুদ্র তীর- 

বস্তী পর্বতমালাশালিনী দ্বারকানগরে গমন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 
পৌর্ণমানী । ভগবন্! বলবৎ স্েহানলে আমার এই শরীরের অস্তিমদশ। 

উপস্থিত হওয়ার কালে আজ ভাগাফলেই আপনার দর্শনলাভ 

করিলাম। 

নারদ । বংসে! স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, একটিমাত্র চন্দ্রের দ্বারাই 

পৌর্ণমাসী সমৃদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, অতএব পুর্ণকল! চন্দ্রাবলীর 

হবার সমুদ্দিলাভের কথা আর কি বলিব? 

( পৌর্ণমাসী । (অশ্রুপুর্ণ গদ্গদভাবে ) ভগবন্! চন্দ্রাবলীর প্রতিপক্ষ 
পক্ষের অসাধারণ দারুপাকৃতি পরার্দ ( বন্থব্যক্তি) অতি নিকটেই 
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প্রতিপক্ষ-পক্ষ পরাদ্ধমুপান্তসীমনি বর্ততে, ততঃ কথং পৌণ. 
মাস্যাঃ সমৃদ্ধিবার্তীপি। 

নারদঃ। পুজি! ন বরাকাজ্মপক্ষাসি কুতস্তে বনুলবিপক্ষতো 

ভয়ম্? 
পৌর্ণমানী। নিতাস্তমিয়ং হরিণোজ.বিতা সংবৃত্তা মহাকান্তিশ্চান্তাঃ 

স্বসারাধিকা ব্যতীতা কুতো! ন ভীতিঃ ? 

নারদঃ | কিমগ্তাপ্যেতাং রাধিকাশোকে1| বাধতে ? 

কূলপক্ষাণাং কৃষ্ণপ্রতিপদাদীনাং পরাদ্ধমষ্টম্যাদি চক্দ্রাবলেরুপান্তদীমনি 

বর্ততে। কীদৃশং তত, অসাধারণানাং দর্শে! দর্শনং বর তৎ। পক্ষে 

অসাধারণে। দারুণস্তমোময়ত্বাদ্দর্শোহমাবন্তা। যত্র তৎ। 

নারদ ইতি। বরাক আত্মপক্ষে। যস্ত্াঃ স| নাসি। পক্ষে শুরুগ্রতিপদাদে 

যস্তাঃ সাসি। বহুলা যে বিপক্ষান্ভতেভো! ভয়ং কুতস্তেহস্তি। পক্ষে 

বহছুলবিপক্ষঃ কৃষ্ণপক্ষত্তশ্মাতস্তরং তে কুতঃ, ভয়ং নাস্তীত্যর্থ: | 

পৌর্পেতি। ইয়ং চন্দ্রাবলী, হরিণা পক্ষে হরিণেনোজ ঝিতা । অন্তাশ্চন্দর।- 

বর্তমান, অতএব কি প্রকারে পৌর্ণমাপীর সমৃদ্ধির কথা সম্ভবপর 

হইতে পারে ? 

নারদ। ?বংসে! তোমার পক্ষও ত ক্ষুদ্র নহে। অতএব বিপক্ষ পক্ষের 

বছুলতায় তোমার ভয় কি? 

পৌর্ণমাসী । এই চন্দ্রাবলী নিতান্তই হরিত্যক্তা হইয়াছেন। তাহাতে আবার 

ইহার ভগিনী উজ্জনকান্তি রাধিক1 বিরহিত হইয়াছেন, দ্জঘতএব তয় 

হইবে না কেন? 

নারদ। কি! আজিও চন্দ্রাবলী কি রাধিকাশোকে ব্যাকুল! ? 
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_পৌর্ণমাসী। অথ কিম্, ষদিয়ং বন্ধুবগুসলা রুঝ্রিণী। 
নারদঃ। কেনেয়ং কুব্বিণীতি, বিশ্রাবিতা ? 

পৌর্ণমাসী। কুক্সিণস্তাতেন। 
নারদঃ। (ক্ষণং প্রণিধায় স্বগতম্) নন্বেতাঃ পুরব্রজরমণাঃ 

সমানতন্বা অপি বিগ্রহাদ্দিতিন্ন! এব, মধ্যে তু মায়য়! পরমভিন্নাঃ 

কৃতাঃ, সম্প্রতি ব্রজ এব, তা ব্রজরমণ্যঃ প্রেমমুচ্ছিতা বর্তাস্তে, 
কিন্তু যোগমায়য়ৈব বিপ্রয়োগেহপি প্রিয়সঙ্গন্খ-সঙ্গমনায় 

তত্রৈবাচ্ছাছ্া পুররমণীষু স্বাভেদাভিমানেনাবেশিত। দীর্ঘস্বপ্ন 

ইব। যাস্ত,দ্ধবযান-কুরুক্ষেব্রযাত্রয়োমিবৃত্তব সমানচরিত্রাস্তাঃ 
মিটি ১ -- ০ সপ পপ লস 

বলেঃ স্বসা! ভগিনী, মহতী কাস্তিস্তাঃ সা। পক্ষে নহাকাস্তিরিতি 

বিশেষ্যপদম্। স্বপারেণাধিকেতি বিশেষণপদম্ । 
শ পেস ০৯ পপ পিপি 

পৌর্ণমানী । তাহাই বটে, কারণ) ইনিই বন্ধুবংদল! কব্সিনী। 

নারদ । ইনি যে রুল্সিণী, তাহা কাহার নিকট শুনিলে ? 

পৌর্ণমাসী । কুক্মীর পিতা ভীম্মকের নিকট । 

নারদ । (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া শ্বগত ) নিশ্চন্ই এই সকল পুরক্মলী 

ও ব্রজ্ররমণী তত্বাংশে সমান হইলেও দেহা্দির দ্বার| ভিন্ন । মধ্যে মায়া 

কর্তৃক ইহার! অভিন্ন হন, সম্প্রতি ব্রজধামে সেই সকল ব্রজরমণী প্রেম 

মুচ্ছিত হইয়। আছেন, কিন্তু যোগমায়।-কর্তৃক বিরহকালেও যাহাতে 
প্রিরসঙ্গনুখ লাত হইতে পারেঃ সেই অন্ত সে স্থানকে অর্থাৎ ব্রকে 

আচ্ছাদন করিয়া! পুররমণীগণে শ্বীস্ক স্বীয় অভেদ অভিমানের আবেশের 

স্বার। দীর্ঘন্বপ্রের নায় হইয়াছে । যাহার! উদ্ধবাগমনে ও কুরুক্ষেত্র- 
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খম্থফৌত্তরৈকশত-ষোড়শ-সহত্মতস্তশ্মাদন্যা এব, তদলং 
তদ্রহস্োদঘাটনেন । 

(প্রকাশম্) 
কিমধ্যবসিতং ভীম্মকস্ত ? 

পৌণমাসী | বাদবেক্দ্রে চন্দ্রাবলী-সমর্পণিম্। 

নারদঃ। ততঃ কিমিত্যাকুলাসি ? 

পৌমাসী। প্রতিকূলে কুক্সিণি কোহয়ং ভীক্মকস্তপন্থী ? 

নারদঃ | বিদর্ভকুমারস্ত কিমারিপ্পিতম্ ? 

পৌপমাসী । চেদিপতেরভাধিতপুরণম্। 

নারদ ইতি । অধ্যবপিতং নিশ্চিতম্ । 

পৌর্পেতি। চেদিপতে: শিশুপালস্ত | 

যাত্রায় নিবুত্তের স্তায় হইয়াছিল, তাহারা সমান-চক্রিত্রা হইলেও এই 

অষ্টোন্তর একশত ষোড়শ সহম্র হইতে তাহারা পৃথক্। যাঁভা হউক, 

এখন সে রহস্তের উদঘাটনে প্রয়োজন নাই। 

( প্রকাশ্ঠে ) ভাম্মকের কি সঙ্কর ? 

পৌর্ণমাসী ৷ যাদবেক্র শ্রীরুষ্ণের হস্তে চন্ত্রাবলী-সমর্পণ | 

নারদ । তবে তুমি ব্যাকুল হইতেছ কেন? 

পৌর্ণমানী | কুক্সী প্রতিকূল হওয়ায় বৃদ্ধ শাস্তম্বভাব ভীম্মকের -কি 

কর্তৃত্ব আছে? 

নারদ। বিদর্ভকুমার রুক্সীর অভিপ্রায় কি? 

পৌর্ঁমানী ৷ চেদ্দিরাজ শিশুপালের ইচ্ছা-পূরণ। 
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নারদঃ। কথমেতভ্তবত্যা বধারিতম্ ? 

পৌনমাসী । কুক্পিণ্যাং পদ্ধস্ত প্রেষণেন। 

নারদঃ। পঠ্যতামিদম। 
পৌর্ণমাসী। প্রণয়ো দমঘোষনন্দনে 

শিশুপালে তব যৌবনাঞ্চিতে। 

নরদেববরে শ্রুত শ্রবো- 

হৃদয়ানন্দিগুপে বিজ্স্ততাম্॥ ৫ ॥ 

নারদঃ। ততঃ কিমধ্যবসিতং তয় ? 

পৌর্ণমাসী। তদেব পরিবর্তিত-পঞ্চাক্ষরং সঞ্চারিতম্ । 

নারদ ইতি। অবধারিতং জ্ঞাতম্। 

পৌর্ণেতি ৷ শ্রুতশ্রবণে! হৃদয়ানন্দি গুণে! যহ্য 1 ৫1 

শৌর্ণেতি । পরিবর্তিতানি পঞ্ক্ষরাণি যত্র তৎ। 
০ শপ লা পাশ শা শীসীক্স্প শা পলা পাদ পা ২ পিতা ৮ 

শারদ । তুমি ইহ কিরূপে জানিলে ? 

পোর্ণমাপী । কুক্মীকর্তৃক (কল্সিণীর নিকট )ষে শ্লোক প্রোরত হহয়াছে__ 

তাহার দ্বারা । 

নারদ । শ্লোকটি পাঠ কর দেখি। 

পৌর্ণমাসী । দমঘোষনন্দন যৌবনান্বিত স্বীয় জনপী শ্রুতশ্রবার হৃদয়ের 

আনন্দবিধানকারী শুণসম্পন্ন নুপতিশ্রেষ্ঠ শিশুপালে তোমার প্রণয় 

বদ্ধিত হউক্ ॥ ৫ ॥ 

শারদ । তাহাতে তিনি কি করিলেন ? 

পৌর্ণমাসী। শ্রী শ্লোকের প্চক্ষর পরিবর্তন করিয়। উহা প্রেরণ 

করিলেন। তাহাতে ওঁ প্লোকের অর্থ এইরূপ হইল-_. 
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যথা- 

* প্রণয়ো মম ঘোষনন্দনে পশুপালে নবযৌবনাঞ্চিতে । 

পরদেব-বরে দ্রতশ্রবো-হৃদয়ানন্দি গুণে বিজ,স্ততাম্ ॥ ৬॥ 

'নারদঃ | (বিহস্থ ) ততস্ততঃ ? 

পৌর্ণমাসী । ততস্তদ্ধালোক্য শঙ্কিতকৃষ্ণোপসত্তিন! যুবরাঁজেন ছুষ্ট- 
রাজন্যমগুলে নিমন্ত্র্য কুগ্খিনমানেষ্যমাণে পর্য্যাকুলয়! বশুসয়া 

মামনুমন্ত্রয স্থুনন্দনান্ন। ভূন্ুরেণ মুকুন্দায় পত্রিকা হারিতা। 

জ্ররতং শীস্ং শবনে। হদয়ানন্দিগুণে। যশ ॥ ৬ ॥ 

নারদ ইতি । তৎ পস্ভম্ । 

পৌর্পণেতি । মামনুমন্ত্্য ময়া সহ মন্ত্রয়িত্ব। | 

গোপালন-তৎপর নবযৌবনাঞ্চিত বাহার গুণ শ্রবণমাত্রেহ 

হৃদয়ের আনন্দ বন্ধিত হয়, সেইরূপ গুণশালী দেবশ্রেষ্ঠ নন্দনন্দনে 

আমায় প্রণয় বদ্ধিত হউক ॥ ৬ ॥ 

নারদ । (হাশ্তপুর্বক ) তার পর, তার পর? 

পৌর্ণমামী । অনস্তর তাহ। দেখিয়া! যুবরাজ রুল্পা হুষ্ট রাজন্তমগ্ডুলকে 

নিমন্ত্রণ করিয়। নিদর্ভ-রাজধানী কুগ্ডিননগরে আনয়ন করিবে স্থর 

করিলে, ব্যাকুল। হইয়া বম! রুক্মিণী আমার সহিত মন্ত্রণ। পুর্ব্বক 

সুনন্দনামক ব্রাহ্মণের দ্বার! মুকুন্দের নিকট একখানি পত্রিক! প্রেরণ 

করিলেন। 

* উক্ত পদ্ভে পঞ্চাক্ষর-পরিবর্থন ঘখ।-_দম এই পর্দের দ স্থানে ম, শিশুপালের শি 
স্থানে প তব পদের ত স্থানে ন, নরদেবের ন স্থানে প এবং অতঙ্রবার জর স্থানে দ্রু। 
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নারদঃ। সা কিংবিধা ? 

পৌশমাসী । অচিরং নিরশ্য রসিতৈঃ 

প্রতিপক্ষনিরন্ত রাজহংসনিকুরম্বম্। 
কৃষ্ণঘন ! স্বামমৃতৈ- 

স্ত ষিতাং চন্দ্রকবতীং সিঞ্চ ॥ ৭ ॥ 

নারদঃ। নূনমস্য তৃম্থরন্ত পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তাস্তি 

পৌর্ণমাসী । অথ কিং, যদত্র রুল্সিণি দৈবমনুকুলম্। 
নারদঃ। ( সশ্মিতম্) জগদাশ্চর্যয-চাতুর্্যযাপি কিমিত্যনুলোমিত- 

ত্বয়া ন কুক্পী ? 

পৌর্পেতি। রুসিতৈর্গজ্জিতৈ: চন্দ্র ক বতীং ময়ুরীং, পক্ষে চন্দ্রাবলীম্ ॥ ৭ ॥ 

নারদ ইতি! অনুলোনিতঃ অন্গকুলীরু তঃ। 

নারদ । নে পাত্রক1 কিরূপ ? 

গৌর্ণমাপী । হে কুষ্ণমেঘ! গর্জনের দ্বার প্রতিপক্ষ ব্লাজহংদকুলকে 

দুরীভূত করিয়া অমুৃতবর্ধণের ছার! তোমার অধীন। এই চক্র কবতীকে 

( ময়ূরী পক্ষে চন্দ্রাবলী) পরিতৃপ্ত কর ॥ ৭॥ 

শার্দ। নিশ্চয়ই এ ব্রাহ্মণ এখনও ফিরিয়! আসেন নাই । 

পৌর্ণমাসী । তাহা সত্য, কারন, এখানে রুল্ব্িণীর প্রতিই দৈব 

অন্থকূল। 

নাব্রদ। (ঈষৎ হান্ত করিয়া) জগতের মধ্যে আশ্চর্ধা চাতুর্য্যৰ্তী তুমি 

রুক্মীকে অনুকূল করিলে না কেন? 
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পৌর্ণমাসী। মম চাতুর্য্যমাধবীকেনৈব দ্বিগুণীকৃত-ছুর্্মদেন রুক্সিণা 
চেদ্দিপতেরাবুত্তভাবায় কুলদেনী চন্দ্রভাগা যাগাছ্যপচারৈ- 

স্তথারাধিতা, থা তদভীষ্টমেব প্রত্যাদিদেশ । 

নারদঃ। কীদৃশমিদম। 
পৌণমাসী। বিরচয়ন জননীমতিবিস্মিতাং 

ভুজচতুষ্টয়বানজনিষ্ট বঃ। 

স্বতগিনীং তব সূরস্থতাতুজে। 
গুণবতীং পরিণেষ্যতি কুক্সিণীম্ ॥ ৮ ॥ 

পৌর্ণেতি । ভগিনীপতিভাবার়, তদভীষ্টং প্রতি আদিদেশ। পক্ষে 

প্রত্যািষ্টে! নিরাকৃত ইতি নিরাকৃতবতীত্যর্থঃ | 

পৌর্ণেতি। স্রস্থৃতা বন্থদেবভগিনী শ্রুতশ্রবাঃ তশ্ত! আত্মজঃ। পক্ষে বন্ত- 

দেবাতজআজঃ ॥ ৮ ॥ 

পৌর্ণমাসী । আমার চাতুরধ্য-মধু প্রয়োগের দ্বার! দ্বিগুণতর ছন্দে আক্রান্ত 

তইয়া রুক্মী, চেদ্দিপতি যাহাতে ভগিনীপতি হুইতে পাররে,তজ্জন্ত কুলদেবী 

চন্দ্রভাগ। দেবীকে যাগার্দি উপচারে আরাধনা করায় তিনি তাশাব 

অভী্টানুরূপ প্রত্যাদদেশ কব্রিরাছেন। 

নারদ । সেকিরূপ? 

পৌর্ণমানী। যিনি জননীকে অতিবিস্মিতা করিয়া চতুতূজ হইয়া জম্মগ্রহণ 

করিয়াছিলেন, সেই স্ুরস্ুতার পুত্র ( বন্থদেবের পুত্র স্থরঃ তাহার কন্া 

শ্রুতশ্রবা শিশুপালের মাতা), পক্ষান্তরে “হ্রন্থুতের পুত্র” অর্থাৎ 

বন্ুদেবের পুত্র শ্রীরুষ্চ) তোমার ভগিনী গুণবতী রুক্ষিণীকে বিবাহ 

করিবেন ॥ ৮ ॥ 
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নারদঃ। ( সম্মিতম্্) প্রতারিতমেব তারকারিজনন্যা হুর্জনং 

জানীহি । 

পৌর্ণমাসী। ভগবন্! কুতঃ প্রতারণম্ ? 

যতঃ-_ 

দূরে দ্বারবতীন্দ্ো মলিনী-কুরুতেহগ্া কুগ্ডিনং খলিনী। 
পারে-বারিধি গরুড়ো দিদংক্ষবে। পার্খতো ভূজগাঃ ॥ ৯ ॥ 

( প্রবিশ্য সথনন্দঃ) 

সুনন্দঃ। ভগবতি ! নির্ভরমদূরত এব বিদর্ভপুরে ছ্বারাবতীন্দ্রঃ। 
পাপা 

নারদ ইতি । তারকারি-জনন্ত। কার্তিকমাত্রা । 

পৌর্পেতি। থপিনী খলপমুহঃ, অধুনৈব মলিনং কুরুতে, কুষ্থস্ত দূরে পারে- 

বারিধি বারিধেঃ পারে ॥ ৯॥ 

নারদ । ( সহান্তে ) কান্তিকেয়-জননী কর্তৃক এই দ্র্জন প্রতারিত হইয়াছে 

জানিও । 

পার্ণমাদী। ভগবন্! কেমন করিয়া প্রতারণ! হইল? যেহেতু-_দ্বারকাধিপ 

দূরে রহিয়াছেনঃ এ দিকে থলসমূহ কুণ্ডিন নগরকে দগ্চই মলিন 

করিতেছে, গরুড় সমুদ্রপারে রহিয়াছে, এ দিকে দংশনশীল তজন্গসমূহ 

পার্থেই বিরাজ করিতেছে ॥ ৯॥ 

(সুনদের প্রবেশ ) 

স্বনদ । ভগবতি ! নিশ্চয়ই ছারকাঁধিপ অনতিদুরে বিদর্তপুরে উপস্থিত 

হইয়াছেন। 
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পৌর্মাসী। (সানন্দম্) হুনন্দ! বাঢ়মভিনন্দনীয়োহসি সন্দেশহরঃ | 

স্তনন্দঃ। কৃতমভিনন্দনেন দিষ্টান্ধন্ত মে বড়ুব বন্ধ্যা সন্দেশ- 

হবতা। 

পৌর্ণমাসী ৷ ( সশঙ্কম্) কথমিব ? 
স্বনন্দ,। পঠ্যতামিয়ং পত্রিকা পত্রিরাজপত্রস্ত | 

নারদঃ। ( বাচয়তি ) 

নিখিলাঃ শিখিনীন্য্রন্নপি স্থখানি জাত্যাসিতাপাজী2 | 

রময়তি কৃষ্ণঃ স্থঘনে! বৃন্দাবনগন্ধিনীরেব ॥ ১০ ॥ 

পৌর্ণমাপী। হস্ত! চন্দ্রাবলীতি নাধিগতং মাধবেন। 

সি পে শা শাশীশিস্প স্পা শী শি পিস শীপীটাপাী পিসী শিপ পিসী | শি 

স্তনন্দ ইতি । দিষ্টান্বস্ত ভাগ্াহীনস্ত । 

স্থনন্দ ইতি । পত্তিরাজপত্রস্ত গরুডবাভনস্ত | 
নারদ ইতি ৷ নিখিলাঃ শিখিনীম'ঘুরীঃ স্থখানি নয়ন্পি কষ্ণমেঘঃ বৃন্নাবন- 

গন্ধিনীরেব ময়ূরী রময়তীত্যন্য়ঃ ॥ ১০ ॥ 

পৌর্ণমানী । (সানন্দে) সন্দেশবাহক সুুনন্। ! তুমি যে সুসম্বাদ আনিয়াছ, 

তাহাতে তুমি আমাদের অতিশয় অভিনন্দনীয়। 

স্বন্দ । আর অভিনন্দনে প্রয়োজন নাই, কারণ, ভুর্ভাগ্যান্ধ আমার সন্দেশ 

হাত্রিত্ব একেবারে বিফল হইল । 

নারদ । (পাঠ করিতে লাগিলেন ) স্বভাবতঃই অসিতাপাঙ্গী নিখিল ময়ুরী- 

বৃুন্দের সুখবিধান পুরঃসর কুষ্ণরূপ শোভন মেঘ বিশেষভাবে বুন্দাবনের 

ময়ুর্ীগণকে আনন্দদান করিয়! থাকেন ॥ ১*॥ 
পৌর্পমাপী । তায়! ইনি যে চন্দ্রীবলী, মাধব তাহা জানেন না। 
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নারদঃ | ম্থনন্দ ! কুতন্্যা নাভিব্যক্তমাবেদিতম্ ? 

স্থনন্দঃ। কা খলু চন্দ্রাবলী ? 

পৌর্ণমাসী। ছুষট-নৃপেত্যন্ত্রপমাণেন রুকিণা স্বন্থৃর্গোকুলনিবাসমন্র 

নিহ্ন ত্য চন্দ্রাবলীত্যভিধা সংবৃতা। 
সুনন্দঃ। নুনং স্ুহৃদামপ্যগোচরোহয়মণস্তত্র মদ্বিধস্থ কা কথা ? 

পৌণমাসী। তহি কথমসৌ দর্বীকরারিকেতৃবিদর্ভানলঞ্চকার ? 
স্বন্দঃ। সুষ্ঠু ভক্তয়োঃ ক্রথকৌশিকয়োঃ সন্দেশসৌন্দধ্যেণ । 
পৌর্ণমামী। নৃপাত্যাং কিমত্র প্রবৃত্তম্ ? 

পৌর্ণেতি ৷ নিতু, পিধায়। 

পৌর্ণেতি। দর্বাকরাঃ সর্পান্তেষামরির্গরুড়ঃ স এব বাহনং ষস্ত | 

পৌর্ণেতি। অত্র তদানয়নে । 
সপ» শশী রর সি 

শারদ । সুনন্দ! কেন তুমি এই বিষয় স্পষ্টভাবে ব্যক্ত কর নাই? 
নন্দ । চন্দত্রাবলী কে? 

পৌর্ণমানী। দু নুপতিগণ হইতে লঙ্জ| পাইবে বলিয়া, স্বীয় ভগিনীর 

গোকুলবাস এ স্থানে গোপন করিয়া চন্ত্রাবলী লামও গোপন রাখিয়াছে । 

9নন্দ। এ ব্যাপার বথন স্ুহাদ্গণেরও অগোচর, তখন আমার মত জনের 

জানিবার সম্ভাবন। কি? 

পৌর্মাসী । তবে সেই গরুড়বাহন শ্রীকৃষ্ণ কেন বিদর্ভদেশ অলঙ্কৃত করিতে 

আসিলেন? 

সনন্দ। প্রিয়ভক্ত ক্রথকৌশিকের মনোহর সংবাদে | 

পৌর্ণমানী ৷ নৃপতিত্বয় এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইলেন কেন? 
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স্থনন্দঃ। ভগবতো হিরণ্যগর্ভন্ত শাসনেন। 

তথাহি-_- 

স্বস্তি শ্রীক্রথকৌশিকৌ ! স্বভবনাদস্তোজগর্ভোস্তবঃ 

সর্ববন্মমাপতি-ছুব্যতিক্রম-গিরাবিত্যাদিশত্যেষ বাম্। 

শুদ্ধৈরধ্যবপীয়তাং নৃপতিভিঃ সার্ধং যুবাভ্যাং মুদ 
শ্ীরাজেন্দ্রতয়া ক্ষিতো যহুপতেঃ পুণাভিষেকক্রিয়া | ১১ | 

পৌর্ণমাসী ৷ দিষ্ট্যা দ্রষ্টব্যোহয়ং ময় মহোশুসবঃ | 
স্বনন্দঃ। ভগবতি! নিবৃ্ণঢোইয়ম্। 
পৌণমাসী। কীদগেষঃ ? 

স্থনন্দ ইতি ! সর্ধস্্'পতিভিদ্রবাতিক্রমা গীর্বাণী যয়োস্তো। এফোহক্- 

যোনির্বাং প্রতি আদিশতি ৷ শুদ্ধৈনৃপতিভিঃ সাগ্ধং ষুবাভ্যাং ষছ্ুপতেঃ 

পুণ্যাইভিষেকক্রিয়াইধ্যবসীয়তাম্ ॥ ১১ ॥ 

স্ুনন্দ । ভগবান্ হিরণাগ্ডের আজ্ঞায় । সেই আজ্ঞা এই-_ 

ওকে ক্রথকৌশিক ! তোমাদের মঙ্গল হউক, স্বভবন হইতে পদ্ম- 

যোনি তোমাদিগকে এই আজ্ঞা করিতেছন যে. কপ পৃথিবীপতি 

তোমাদের আদেশবাকা অতিক্রম করেন না, সেই শুদ্ধচরিত্র নৃপতি- 

গণের সহিত তোমরা আনন্মমহকারে যছুপতি শ্রীরুষ্ণের পৃথিবীতে 

বাজাধিরাজপদের পুণ্যাভিষেক ক্রিয়। সম্পাদন কর ॥ ১১ 

পৌর্ণমাসী । মহাভাগা ! এই মহোৎদব আমার অবশ্ঠ দ্রষ্টব্য 

হুনন। ভগবতি | এই কার্য শেষ হুইয়াছে। 

পৌর্ণমাসী । উহা কিরূপ হইল? 
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সনন্দঃ | 
বৃুংহিষ্ঠে রত্ুনিংহাসন-শিরসি বরে সন্মিবিষন্য তুফে- 

গার্বাণৈঃ পার্ববতীশ-প্রসৃতিভিরভিতঃ স্ত,য়মানম্ত ভূয়ঃ। 
সগ্ভঃ সম্পাগ্মানে নৃপতিভিরখিলৈপদিব্যকুস্তাবলীভি- 
স্তত্রাহপুর্ববস্তদা সীদ্দনুজবিজয়িনে রাজরাজাভিষেকঃ ॥১২॥ 

নারদঃ। সিদ্ধং বিদ্ধ্যায় বেধসো বরদানম্। 

পৌর্ণমাসী। ভগবন্নন্ুশাধি সাধয়ামি মাধবং সাধিষ্টার্থবোধনায়। 
( প্রবিশ্যাপটাক্ষেপেণ কঞ্চুকী ) 

কঞ্চুকী। ভগবতি ! বিদর্ভেন্দ্রো নিবেদয়তি | 
শশী 

স্থনন্দ ইতি। বুংহিষ্ঠে বৃহত্তমে ॥ ১২ ॥ 

( অপটস্ুচনং বিনা ঝটিতি, কঞ্চুকী বর্ষবরঃ ক্রীবঃ, খোজেতি বিখ্যাতঃ) 

মনন্দ । অতি বৃহৎ শ্রেষ্ঠ রত্বসিংহাসনশীর্ষে শ্রীকৃষ্ণকে উপবেশন করাহয়া 

আনন্দিত-চিত্তে পার্বতীনাথ-প্রমুখ দেববুন্দ পুনঃ পুনঃ চতুর্দিকে 

কাহার স্তব করিতে থাকিলে নিখিল নরপতিগণ দিব্য কুস্তাবলী দ্বার! 

দনুজ-বিজয়ী শ্রারুষ্ণের অভূতপূর্ব রাজাধিরাজোচিত অভিষেক সগ্ভই 

সম্পন্ন করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ 

নারদ । বিন্ধ্যকে ব্রহ্মার বরদান সার্থক হইয়াছে । 

পৌর্ণমাপী। ভগবন্! আদেশ করুন, সর্বোত্তম সদর্থ জ্ঞাপন করাইবার 

জন্য আমি মাধবের নিকট গমন করিতেছি । 

( অকন্মাৎ কঞ্চুকার প্রবেশ ) 

কঞ্চুকী। ভগবতি! বিদর্ভরাজ ভীন্রক নিবেদন করিতেছেন_- 

১৭ 
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মদভ্যধিতাভ্যাং পাধিবাভ্যাং রুক্সিণীহরণায় রাজেন্দ্র 
মাবেদয়িতুং প্রশ্থিতং, তদগ্ভ ভবত্য। ভীর্থেন তীর্থপাদং দ্র, 

মিচ্ছামীতি। 
পৌর্ণমাসী। ভগবন্ ! মম সাধ্যং সিদ্ধমিবাভৃৎ তদনুজানীহি মাম্। 

( ইতি দ্বাত্যাং সহ নিজ্্রান্তা ) 

( নেপথ্যে ) বিশ্রান্তে বিষয়াকৃতিং পরিণতিং হিত্বা মুনীনামপি 

স্বান্তে নাক্রমতে যদজ্বি নখরোপাস্তপ্রভাপ্যল্লিকা । 

চিত্রং মদ্বিধপাণি-কুট্মলতটী-সংবাহা-পাদাম্থুজো 
দেব সোহয়মলঙ্করোতি করুণ কল্যাণপল্যক্কিকাম্ ॥ ১৩ ॥ 

(নেপথ্যে )। নাক্রমতে নোদগচ্ছতি ॥ ১৩-১৪ ॥ 

আম৷ কর্তৃক প্রাধিত হইয়। ক্রথ ও কৌশিক এই পাধিবদ্ধয় রুক্সিণীহরণের 
জন্য রাজেন্দ্র শ্রীরুষ্ণের নিকট আবেদন করিতে গিয়াছেন, অতএব 

পুণ্যময়ী আপনার সহিত তীর্থপাদ শ্রীহরিকে দর্শন করিতে ইচ্ছ1 করি । 

পৌর্ণমানী । ভগবন্! আমার অভীষ্টপিদ্ধির স্তায়ই বোধ হইতেছে, 
অতএব আমাকে আদেশ করুন। 

(ইহ1 বলিয়া ছুই জনের সহিত প্রস্থান করিলেন) 
(নেপথ্যে ) মুনিগণেরও অন্তঃকরণ বিষয়াকারপরিণতি পরিত্যাগ করিয়া 

বিশ্রাস্ত হইলেও ধাহার পদনখরের প্রান্তের অল্পমাত্র প্রভাও 

প্রাপ্ত হইতে পারে না, কি আশ্চর্য্য, আমার শ্তায় বাক্তির হস্ত- 

কলিকা-তটের দ্বারা সেই পরম কারুণিক দেবতার পাদপস্ম সংবাহিত 

হইতেছে এবং তিনি আজ কল্যাণময় পর্্যস্কের শোভাবর্ধান করিয়া 

বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ 
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নারদঃ। ক্রথ-কৌশিকয়োঃ সুক্তিরিয়ম্। 
( পুননেপিথ্যে শঙ্ঘধবনিঃ ) 

পারদঃ। (বিলোক্য সহর্ষম্) 

অহহ! 

করষুগলেন গৃহীতং নিধায় বদনাম্বুজে ধমন্ কম্বুম্। 

ব্রজরাজ্কী-স্তনপাস্মরণ-স্তিমিতো হরির্জয়তি ॥ ১৪॥ 

( পুননিরপ্য ) 
কথং ক্রথ-কৌশিকাভ্যামনুগম্যমানোহয়ং পুরস্তা 

পরিক্রামতি | 

চঞ্চ-কৌন্তুতকৌ মুদদী-সমুদয়ঃ কৌমোদকী-চক্রয়োঃ 
সখ্যেনোজ্লিতৈস্তথা জলজয়ো রা্যশ্চতু্ডির্ভুজৈঃ। 

নারদ ইতি। চঞ্চদিতি। কোমুদী জ্যোত্ম্ন। । সধ্যেনোজ্জবলিতৈঃ সহ 

ভাবেনান্বিতৈঃ | বিহঙ্গেশিতৃর্ণরুড়স্ত সঙ্গী । 

নারদ । এই শোভন উক্তি ক্রথ-কোৌশিকেরই । 

(নেপথ্যে পুনরায় শঙ্খধবনি ) 

শারদ । (সানন্দে অবলোকন করিয়া) অহহ ! করষুগলে ধৃত শঙ্খ বদনকমলে 

স্থাপন করিয়া বাছা করিতে করিতে ব্রজরাজ্জী যশোদার স্তনপানকারী 

ষে হবি, তাহা স্মরণ করিয়া স্তিমিত হইতেছেন, তিনি জয়বুক্ত হউন ॥১৪॥ 

( পুনরায় নিরূপণ করিয়া) এই যে তিনি ক্রথ-কৌশিকের দ্বার! 
অন্ুগম্যমান হইয়া অগ্রে ভ্রমণ করিতেছেন। 

যিনি চঞ্চল কৌন্তভ-কৌমুদীর দ্বারা পরিপুর্ণবূপে উদ্দিত, 
বাহার ভুজ-চতুষ্টর় পাঞ্জন্ত শঙ্খ, কৌমোদকী গদা, সুদর্শন চক্র ও পদ্সে 
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দিব্যালহুরেণেন সন্কটতন্ুঃ সঙ্গী বিহঙ্গেশিতু- 

মামন্মারয়দেষ কংসবিজয়ী বৈকু্ঠগোষ্টীশ্রিয়ম্ ॥ 
তদন্বরমারূঢঃ কৌভূকমবলো কয়ামি । 

(ইতি নিক্রান্তঃ) 
( ততঃ প্রবিশতি যথা-নিদ্দিষ্টঃ কৃষণঃ ) 

কৃষ্ণঃ। হস্ত নৃপেক্দো | 

হিতৈরমৃতশালিভি মর্দভিষেকবারাং ঝরৈঃ 
সমৃদ্ধিমুপলভ্য বাং বিমলকীন্তিবল্লী ভূবি। 

ব্যতীতস্থরকাননা পরমমুগ্ধমারুন্ধতী 

রমা-শ্রবণ-ভূষণস্তবকরাশিরাসীদসৌ ॥ ১৫ ॥ 
কৃষ্ণ ইতি। নৃপেন্দ্রৌ ! 

পরমং বৈকুণঠম্ ॥ ১৫ ॥ 

শো'ভমান, ধাহার তনু দিব্যালঙ্কারের দ্বার! স্থশোভিত, বিহঙ্গপতি গরুড় 

ধাহার সঙ্গী, সেই কংসবিজয়ী শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বৈকু-গোষ্ঠীর সম্পদ 

স্মরণ করাইয়া! দিতেছেন। অতএব এখন আকাশে আরোহণ করিয়! 

কৌতুক দেখি। 
( ইহা বলিয়। প্রস্থান ) 

(বথানির্দিষ্ট কৃষ্ণের প্রবেশ) 
১। হে নুপতিষুগল ! আমার অভিষেকের জন্য হিতজনক অমৃতমন্ত যে 

বারিনিষেক করিয়াছ, তন্বারা তোমর! পৃথিবীমধ্যে বিপুল সমৃদ্ধি লাত 

করিবে এবং তোমাদের কীন্তিলত৷ নন্দনকাননকেও অতিক্রম করিয়া 

অত্যন্ত উদ্ধে বৈকুঠধাম পর্ধ্স্ত আরোহণ করিয়। লক্্মীর্দেবীর কর্ণ 

ভূষণের স্তবকরাশি হয়! রহিয়াছে ॥ ১৫ ॥ 
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নূপৌ। (সপ্রশ্রয়ম্) 
একম্িঙ্সিহ রোমকুপকুহরে ত্রক্মাগ্ড-ভাগাবলী 

বস্য প্রেক্ষয়তে গবাক্ষপদবী ধূর্ণৎপরাণুপমাম্ । 
কেয়ং তম্ত সম্ুদ্ধয়ে তব বিভো! ! রাজেন্দ্রতা-গ্রামটা- 

শোটার্ষেণ চমণ্কৃতিং তদপি নঃ কামপ্যসৌ পুষ্যতি ॥ ১৬ ॥ 
কৃষণঃ। নৃপেক্দ্রো! প্রসঙ্নোহস্মি নিজাভীষ্টমভ্যর্থয়েখাম্। 
নূপৌ। দেব! রুক্সিণী সা তপস্বিনী তপস্তথ ন চকার, যেন তে 

দাস্য-সৌ ভাগ্য-ভাগধেয়-ভাজনং ভবেদিতি স্পর্ণাদাকণিতং, 
কিন্তু তথা দেবেনানুগৃহ তাং, যথা কথা বশেষা ভীরুরেষ ন স্াৎ 

নূপৌ ইতি। গ্রীমটা গ্রামাধিপতিঃ। শোটীর্যেণ কষু্রপদগর্বেণ ॥ ১৬ ॥ 
ন্পৌ ইতি । কখৈবাবশেষে ন্তাঃ সা 

নৃপদ্বয়। ( অনতগৃহীত হইয়। ) হে বিভো ! বাহার একটিমাত্র রোমকুপ- 

বিবরে ব্রহ্মাগুভাগুসমুহ গবাক্ষে ঘৃণিত পরমাণুর স্তায় দৃষ্ট হইতেছে, 
তাহার সমৃদ্ধির আর সীম! কি? তথাপি তোমার রাজেন্দ্রতারূপ 

গ্রামাধিপতিত্বর্পপ ক্ষুত্র পদগৌরব আমাদের কিরূপ অপূর্ব চমতকুতি 

সম্পাদন করিতে লাগিল ॥ ১৬ ॥ 

কষ্ণচ। নুপধুগল ! আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি, তোমর! শ্বাভীষ্ট 

প্রার্থন। কর। 

বৃপঘয়। দেব! তপস্থিণী কুক্সিণী এমন কোনও তপস্তা করেন নাই; 

যাহাতে তিনি আপনার দাসী হইবার সৌভাগ্যের কণা লাভ করিবার 

পাত্র হইতে পারেন, ইহ! আমরা গরুড়ের মুখে শুনিয়াছি, তথাপি 
আপনি তাহাকে এরপভাবে অনুগ্রহ করুন,যাহাতে এই ভীরু কাহারও 

নিন্দনীয় না হন। 

স্াশিশ শশী -. তি শি শি পস্প্পা ৩ শপপপশপীপাপিশিপিনপ সপ 
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কৃষঃ । কীদৃগনুগ্রহঃ ? 

নৃপৌ। ছুর্দ-মাগধাদীনাং পরাভবেনাস্তাঃ কুগ্ডিনাদাকৃষ্ঠিঃ | 
যদছ্য চন্দ্রভাগারাধনায় বহিঃ সাধয়ত্যেষা। 

কৃষ্ণ। ক্ষিতীন্দ্রৌ ! বাঢ়মাহরিষ্যামি, তদভীষ্টমনুষ্ীয়তাম্। 
নৃপৌ। ( কৃষ্ণং প্রণম্য নিজ্ঞান্ত ) 
( নেপথ্যে ) ভীতা রুদ্রং ত্যজতি গিরিজা শ্যামমপ্রেক্ষ্য কণ্টং 

শুভ্রং দৃষ্ট1 ক্ষিপতি বসনং বিস্মিতো! নীলবাসাঃ। 
ক্ষীরং মতা! শ্রপয়তি বমীনীরমাভীরিকোশুকা 

গীতে দামোদর! যশপি তে বীণয়া নারদেন ॥ ১৭ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। তদভীষ্টং অর্থাৎ চন্দ্রভাগারাধনম্। 

(নেপথ্যে )। শ্রপয়তি পচতিঃ যমীনীরং যমুনাজলম্ ॥ ১৭ ॥ 

কৃষ্ণ । কিরূপ অন্ুগ্রহ ? 

নৃপদ্বয়। যেহেতু অদ্য চন্দ্রভাগাদেবীর আরাধনার জন্ত ইনি অস্তঃপুরের 

বাহিরে আগমন করিবেন, অতএব ছৃম্মদ জরাসন্ধাদি রাজাদিগের 

পরাভবের দ্বার তাহাকে কুগ্ডিন নগর হইতে আকর্ষণ__ইাই 

আমাদিগের প্রার্থনা । 

কৃষ্ণ । নৃপদ্বয় ! ভাল, আমি সেইরূপেই তাহাকে হরণ করিব, আপনারা 

আপনাদের অভীষ্টের অনুষ্ঠান করুন। 

নৃপছয়। (কৃঞ্চকে প্রণাম করিয়া প্রস্থান করিলেন ) 

(নেপথ্যে) হে দামোদর! মহষি নারদ বীণাধস্ত্রে তোমার 

শুভ্র যশোগান করিতে আরস্ত করিলে, রুদ্রের ক শ্ামবর্ণ না দেখিয়া 
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স্বপণ্ঃ। সোহয়মন্যরে তৃম্বুরুঃ স্তবীতি। 

কষ্ণ;ঃ। সখে খগেন্দ্ ! পশ্য পশ্য, 

শুভ্রাতপত্র-পটলী খল-ভূপতীনা- 

মভ্রাণি তক্ষক-ফণা কৃতিরাবৃণোতি । 
যা মাকলয্য পুথু বেপথু দোলিতানি 

দুরে জগস্তি ভয়-জর্জরতাং ভজস্তি ॥ ১৮ ॥ 

স্ূপণ্ণ। দেব! বাঢ়মাতপত্র-কণাপটলী-লধীয়সঃ কিক্করস্যাস্যা 

স্বপর্ণ ইতি। তুম্বুরুঃ গন্ধর্বাণাং মুখ্যঃ ! 

কৃষ্ণ ইতি। আতপত্র-পটলী রাজ্ঞাং ছত্র-সমূহঃ ॥ ১৮ ॥ 

স্ূপর্ণ ইতি । লঘীয়সঃ ক্ষুদ্রতরস্ত, পর্য্যাপ্তিং যোগ্যতাম্। 

গিরিজ। ভীতা হইয়া কুদ্রকে ত্যাগ করেন, নীলাম্বর বলদেব নিজ 

বসনকে শ্ুভ্রবর্ণ দর্শন করিয়া, বিশ্লিত হইয়! তাহ! ত্যাগ করেন, এবং 

নীল বমুনাজলকে শুভ্রবর্ণ দেখিয়া উৎকণ্ঠিত৷ আভীরীগণ তাহাকে 
দুগ্ধ মনে করিয়া! আবর্তন করিতে আরম্ভ করেন ॥ ১৭ ॥ 

গরুড়। তুম্বুরু আকাশে থাকিয়া স্তব করিতেছেন । 

কষ্জ। সথে খগেন্সর।! দেখ দেখ, খলভূপতিগণের তক্ষকের ফণার হ্যায় 

শুভ্র ছত্রসমুহ মেঘসমৃহকে আচ্ছাদন করিতেছে, দূর হইতে ত্রিজগৎ 

তাহা অবলোকন করিয়া, অত্যন্ত কম্পান্বিত হুইয়া, আন্দোলিত হইয়! 

ভয়ে জর্জরিত হইয়! উঠিতেছে ॥ ১৮ ॥ 

গরুড়। নেব! এই আতপত্ররূপ ফণাসমূহ আপনার এই নিতান্ত ক্ষুত 
কিস্কর গরুড়ের একবারও বিক্ষেপক্রীড়ার পক্ষে পর্যাপ্ত হইৰে নাঃ 
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গরুত্মতঃ সকৃৎ বিক্ষেপ-কেলয়েহপি ন পর্য্যাপ্তিমেষ্যতি দুৰে 
বিশ্রাম্যতু সখ। মে সুদর্শন: কল্লাস্তকশানুঃ | 

( নেপথ্যে ) 

কুপ্ডিণ-ণরবই-পুন্তী অণুরূবা পুগুরীনণঅণস্স। 
তহ এসে! সহি ! তিস্সা হা! হদদেববং বিলোমেই ॥ ১৯ ॥ 

স্বপণঃ। পুরস্ত্রাণাং দিষাদোক্তিরিয়ম্। 
( পুনর্নেপথ্যে ) 

কহ রূপ্লিণী স্ররূবা, কহ দমঘোসস্ন ণন্দণে মন্দে। 

প ঘড়ই গদ্দহকণ্টে বিমলা ণোমমালিআ-মালা ॥ ২০॥ 

(নেপথ্যে )। কুগ্ডিন-নরপতি-পুক্রী অনুরূপ! পুগ্ডরীকনয়ন্ত। 

অতএব সখি! ততন্তা হা! হতদৈবং বিলোময়তি। বিলোময়তি 

অনানুকুল্যং করোতি ॥ ১৯ ॥ 

(পুননেপথ্যে )। ক রুক্মিণী স্ুস্বরূপা, ক দমঘোষনন্দনো মন্দ | 

ন ঘটতে গর্দভ-কণ্ে বিমল! নবমাপিকা-মালা ॥ ২* ॥ 

অতএব কল্লান্তকালীন প্রলয়াগ্রিপদূশ আমার এই গথা সুদর্শন দুরে 
বিশ্রাম করুন। 

(নেপথ্যে) কুগ্ডিন-নরপতি-পুজী পুণুরীকনয়নেরই অনুরূপা-_ 
তথাপি হে সথি! হতদৈব তাহার প্রতি অনুকূল হইতেছে ন! ॥ ১৯। 

গরুড় | ইহা পুরস্ত্রীগণের বিষাদোক্তি । 

( পুনরায় নেপথ্যে ) 

স্বরূপ! রুক্মিণীই বা কোথায়, আর এই দমঘোষনন্বন ক্রুরমতি 
শিশুপালই বা কোথায়, গর্দভের কণ্ঠে কি বিমল নবমল্লিকার মাল! 

শোভা পায়? 0২০৪ 
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হ্পর্ণঃ। বন্তায়া মালয়া খলু স্থলভোহয়ং কৌস্তরভীক্চে 
নান্যয়া । 

(নেপথ্যে ) 

জীয়াছুচ্চৈরখিল-তরুণীমগুলা কুণ্টি-বিদ্যা- 
বৈদগ্ধীনাং নিধিরনবধির্যাদবাস্তোধি-চন্দ্রঃ | 

সংগ্রামান্তঃপুরভূবি পুরে! হন্ত ! বং প্রেক্ষ্য দুরা- 

দক্দ্রীলোকোহপ্যতনুচকিতঃ শ্ত্রীন্বরূপং বিভপ্তি ॥ ২১ ॥ 

কৃষ্ঃ। (সব্যতো বিলোক্য ) কথময়ং মৌক্তিকচুড়ো নাম 

মাথুরো বন্দী ভোগাবলীং পঠতি ? | 

নুপর্ণ ইতি | বস্তায়! বুন্নাবনসন্থন্ধিন্থ। । কৌপ্তভীকৌ্ত ভযুক্তঃ। 
(নেপথ্যে )। অস্ত্রীলোকোহন্ধারী জনঃ, পক্ষে স্ত্রীভি্ললোকঃ । 

অতন্থচকি তোহধি কভয়যুক্তঃ, পক্ষে অতনুন। কামেন ভীতঃ ॥ ২১ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। বিরুদাবলী-প্রভৃতীনামন্ততমা নায়কোতৎকধিণী কলিকোৎ- 

কলিকা পদ্যযুক্তা ভোগাবলী । 

গরুড়। এই কৌস্তভ-ভূষিত কণ্ঠ বন্তমাপিকার পক্ষেই সুলভ, অন্তের পক্ষে 

নহে। 

(নেপথ্যে) যিনি অথিল-তক্ুণীমণ্লীর আকর্ষণ-বিস্তা-বৈদগ্ধীর 
নিধিত্বরূপ, সেই অসীম যাদবপমুদ্দ্রের পূর্ণচন্দ্র সর্ববোৎকর্ষসহকারে জয়বুক্ত 

হউন, বীহাকে সংগ্রামের অন্তঃপুর-ভূমিতে দুর হইতে দর্শন করিয়া 

পুরুষও অধিক ভয়যুক্ত হইয়। স্ত্রীরূপ ধারণ করিতেছে ॥ ২১ ॥ 

কৃষ্খ। ( বামদিকে অবলোকন করিয়া) এই যে মৌক্কিকচূড় নাম 

মাথুরদেশীয় ভাট, নায়কের শ্রে্তা-সুচক শুবাবলী পাঠ করিতেছে । 
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( পুনস্তত্রৈব ) 
স্ফ্রম্মণিসরাধিকং নবতমালনীলং হরে- 

রুদুট-ঘনকুস্কুমং জয়তি হারিবক্ষ-স্থলম্। 

উড় স্তবকিতং সদা তড়িছুদীণ-ল্ষমী-ভরং 

যদভ্রিমিব লীলয়! স্ফটমদভ্রমুস্তাসতে ॥ ২২॥ 

কৃষ্ণ) । (সব্যামোহম্) হা প্রেয়সি রাধিকে ! হা বুন্দাবন- 

কল্পবল্লি! হা বিশাখা-দখি ! কুত্রাসি ? 

(ইতি সোতকম্পং খগেন্দ্রমালম্বতে ) 

স্কুরদিতি। স্ফ,রতা মণিদরেণাধিকং, পক্ষে স্ফুরখ্মণীত্যেকপদম্। তড়িত- 

উদ্দী্ণ যা লক্্যস্তাদাং ভরে! ভারে যত্র তত, তড়িদিব উদদীর্ণ। যা লক্ষ্মী- 
লক্ষ্মীরেখা তাং বিভর্তীতি তৎ। ভিন্নপদ-পক্ষে তড়িতং তদুদীর্ণ! 

লক্ষমীশ্চ বিভর্তীতি তৎ। আদন্রং নিরস্তরম্ ॥ ২২ ॥ ৰ 

( পুনরাপ্ সেই দিকে) স্ফুরিত মণিসরোবরের অপেক্ষাও অধিক 
শোভাশীল, নবতমালের ন্যায় নীলবর্ণ, গাঁড় কুস্কুমাবৃত শ্রীভরির মনোহর 

বক্ষঃস্থল, যাহা নক্ষব্রমালা-বিভৃষিত, চকিত বিছ্যাদ্বাম-দৌন্দর্য্যে অঙ্ক ত 

মেঘের স্তায় নিরস্তর লীলাভর়ে উদ্ভাসিত হইতেছে, তাহা! সর্বদ। 

জয়যুক্ত হউক ॥ ২২॥ 

কৃষ্ণ । ( মোহ্গ্রন্তের ন্যায়) হা প্রেয়সি রাধিকে! হ! বুন্দাবনকল্পলতিকে ! 

হা বিশাখা-সখি ! তোমরা এখন কোথায়? (ইহা বলিয়। কাপিতে 

কাপিতে গরুড়কে অবলম্বন করিলেন ) 
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স্থপর্ণঃ। ( স্বগতম্) ছুরূহায়াং গম্তীর-লীলাম্বুধেরস্যা কেলি- 
বেলায়াং মাদূশোহপি নিমজ্জতি কন্তত্রান্যো বরাকঃ | 

( প্রকাশম্) দেব! সমাশ্বসিহি সমাশ্বসিহি । 
কৃষ্ণ। (সমাশ্বস্য নিশ্বসিতি ) 

( নেপথ্যে ) ধাত্রেয়ী-করপুট-সংভৃতাগ্র-হস্ত! 

পর্য্যস্তাকুল-জরতী দ্বিজাঙগনাভিঃ | 

দুরেণ প্রচুরভটেঃ পরীয়মানা 
বৈদর্ভী প্রসরতি পার্ববতী-গৃহায় ॥ ২৩॥ 

কৃষ্ণঃ। সখে স্থপর্ণ! হতাশেন রুক্সিণা ভুর্গমং কৃতমেতদ্দ,গা- 
মন্দিরং, তদেহি নটবেশেনাবামন্তঃ প্রবিশাবঃ। (ইতি নিজ্ররান্তো) 

সাপ লা পাপা 

ুপর্ণ ইতি । বেলা স্তাতীরনীরয়োরিতি ॥ ২৩ ॥ 
-শশীশ্ীর্পী 

গরুড়। (ম্বগত) এই গম্ভীর লীলা-সমুদ্রের দুরুহ ক্রীড়ারূপ তীরভূমিতে 
ষখন আমার ন্যায় ব্যক্তিও নিমজ্জিত হইতেছে, তখন অন্ত ক্ষুদ্রব্যক্তির 

কথা আর,কি বলিব? (প্রকাশ্তে) দেব ! আশ্বস্ত হউন, আশ্বস্ত হউন । 

কৃষ্ণ । (সমাশ্বস্ত হইয়া! নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন ) 

( নেপথ্যে ) ধাত্রেয়ীর করপুটে করতলাগ্র স্থাপন করিয়া, ব্যাকুল! 

বৃদ্ধ! ব্রাহ্মণীগণের দ্বার! পরিব্যাপ্ডা হইয়া এবং দুরবর্তী বছুসংখ্যক 
অস্ত্রধারী সৈন্তের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়। বিদর্ভ-রাজনন্দিনী ( রুক্মিণী) 

হুর্গাদেবীর মন্দিরের উদ্দোশ্তে গমন করিতেছেন ॥ ২৩ ॥ 

কৃষণ। সথে গকুড়! কুক্সী হতাশ হইয়! এই দুর্গামন্দিরকে ছূর্গম করিয়। 

তুলিয়াছেঃ অতএব আইস, আমর! নটবেশে অভ্যন্তরে প্রবেশ করি । 

( এই বলিয়! ছুই জন নিষ্কাণস্ত হইলেন ) 
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( ততঃ প্রবিশতি ষথা-নিপ্দিষ্টা চন্দ্রাবলী ) 
চক্দ্রাবলী। হল! মাহৰি ! স্থদং মএ ভাছুএণ ভদ্দমালী সমারা- 

হণস্স্ কোডিহোমং আরদ্ধম্। 

মাধবী। ভ্িদারিএ! বন্ধণীও কৃখু এববং কধেস্তি। 

চন্দ্রাবলী। (স্বগতম্) গহিরং ণং হোমকুণ্ডং স্বণিম চেঅ 

পর্থিদস্তি। 

মাধবী । ভরট্রিদারিএ ! তথা সিণিদ্ধেণবি পুরীন্বত্তমেণ কিতি 

তুমং ণ উদ্দিসীঅনি ?॥ ২৪ ॥ 
পেশা শিপ শপ টা পপ শশী তিল সি ৯ 

চন্দ্রাবলীতি। সে সখি মাধবি। শ্রুতং ময়া ভ্রাভৃকেন ভদ্রকালী সমারাধ- 

নায় কোটিহোমং আরব্ধম্। 

মাধবীতি | ভর্ভৃদারিকে রাজকন্তে! ব্রাঙ্গণাঃ খলু এবং কথয়স্তি। 

চন্দ্রীবলীতি । গভীরং এনং হোমকুণ্ডং শ্রত্বা এব প্রস্থিতান্মি ৷ 

মাধবীতি। ভর্ভৃদারিকে! তথা স্গিপ্ধেনাপি পুরুষোত্মেন কিমিতি 

নোদ্দিশ্তসে ॥ ২৪ ॥ 

(তাহার পর যথানিদ্দিষ্ট। চন্দ্রাবলী প্রবেশ করিলেন ) 

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি! শুনিয়াছি, ভ্রাতা কুল্সী ভদ্র-কালীকে সম্যক 

আরাধন৷ করিবার জন্য কোটি হোম আরম্ত করিয়াছে । 

মাধবী । রাজকন্তে! ব্রাহ্মণীরাই এইক্ষপ বলিতেছেন । 

চন্্রাবলী। (ম্বগত) এই হোমকুণ্ড খুব গভীর হইয়াছে শুনিয়াই ত 

আমি আপিয়াছি। 

মাধবী । ভর্তৃুদারিকে ! সেইরূপ প্রিয় পুরুযোত্বম কি তোমার অনুসন্ধান 

করিতেছেন ন! ?1॥ ২৪ ॥ 
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চন্দ্রাবলী। (সংস্কতেন ) 

শরণমিহ ষে। ভ্রাতুস্তম্ত প্রতীপবিধায়িত! 

হিতকৃদপি যা দেব্যান্তস্যাঃ সমগ্রমুপেক্ষণম্। 

গতিরবিকলা যে! মে তন্য প্রিয়স্ চ বিশ্মৃতি- 

বত হতবিধৌ বামে সর্ববং প্রযাতি বিপর্য্যয়মূ ॥ 
মাধবী । এদং পাসাদং পৰবিপিঅ চন্দভাঅং নিবেদন । 

চক্দ্রাবলী। অজ্জে ভগ্গৰি ! মন্দাবেহি চন্দভাঅং চণ্ডিমম্। 

ভার্গবী। দেবি চন্দ্রভাগে! নন্দয় বিদর্ভনন্দিনীং পরমাভীষ্ট- 
বরেণ ( ইতি বন্দনং কারয়তি ) 

মাধবীতি। এতং প্রাপাদং প্রবিষ্ত চত্দ্রভাগাং নিবেদয়ামঃ। 
চন্ত্রাবলীতি। আর্য ভার্গবি ! ভূগুবংশীয়ব্রাঙ্মণপুতি ! বন্দয়ন্ চন্দ্রভাগাং 

চগ্ডিকাম্। 

ভার্গবীতি। বরেণ পত্যা, পক্ষে অভীষ্টর্ানেন। 

চক্্রাবলী। ( সংস্কৃত ভাষায়) যেত্রাতা আমার র আশ্রয় ছিলেন, তাহার 

'আচরণ এখন প্রতিকূল, যে দেখী হিতকার্িনী ছিলেন, তাহার এখন 

সম্পূর্ণ উপেক্ষা, যিনি একমাত্র গতি ছিলেন, সেই প্রিয়ের এখন 

বিস্থৃতি ঘটয়াছে, হতবিধি প্রতকুন্ন হইলে সকলই বিপরীত হইয়। 

থাকে। 

মাধবী । এই মন্দিরে প্রবেশ করিয়া চন্দ্রভাগাদেবীকে নিবেদন 

করি। 

চন্ত্রাবলী। আর্য ভার্গবি ! চন্দ্রভাগ! চণ্ডীদেবীকে বন্দনা! করাও । 

ভার্গবী। দেবি চন্দ্রভাগে! পরমাতীষ্ট বরদানের দ্বারা বিদর্ভনন্দিনীর 

আনন্দবিধান কর। ( ইহ! বলিয়া বন্দনা করাইলেন ) 
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চন্দ্রাবলী। ( সোপলস্তং'সংস্কৃতেন ) 

আকৌমারং ভগবতি ! ময় হস্ত ! কৃষ্ণহ্য হেতো- 

বিশ্রস্তেণ প্রবণমনসা যন্তমারাধিতাসি। 

প্রত্যাসন্নঃ সরভসমসৌ তস্ত পাকঃ প্রথায়ান্ 

মাং দাক্ষিণ্যাদ্যাদিহ ভবতী কৃষ্ণবর্্মন্যনৈষীৎ ॥ ২৫ ॥ 

মাধবী । পেক্খ পেক্খ, পসাদাহিমুহীবব সংবুত্ত। রুদ্দাণী। 
চন্দ্রাবলী। অজ্জে ভগ্গবি ! তুক্ষে এখ সর্ববাণীং অন্তখেধ, 

অহং গছুঅ কুণগুখিদং ভঅবন্তং পাবঅং পরিক্ষমিস্ম্। 

চন্দ্রীবলীতি । আকৌমারং কৌমারমীরভ্য | হে দেবি চন্দ্রভাগে ! তন্তারা- 

ধনস্ত অসৌ। পাকঃ ফলম্। কৃষ্ণবত্মগ্যগ্রৌ, পক্ষে কৃষ্ন্ত মার্গে ॥ ২৫ ॥ 

মাধবীতি । পশ্ত পশ্ঠ, প্রসাদাভিমুখী ইব সংবৃত্বা রুদ্রাণী। 

চন্দ্রাবলীতি। আর্ধে ভার্গবি ! যুয়মত্র সর্বাণীমভ্যর্থযথ, অহং গত্ব। কুণ্ড- 

স্থিতং ভগবস্তং পাবকং পরিক্রমিষ্যামি | 

চন্দ্রাবলী। ( আক্ষেপপূর্বক সংস্কৃত ভাষায়) ভগবতি! হায়, আমি 

বাল্যকালাবধি একান্ত বিশ্বাস সহকারে শ্রীকৃষ্ণের জন্ঠ ত্রকাস্তিকভাবে 

আপনার আরাধনা করিয়াছি, আর আজ কি তাহার এই বিখ্যাত 

ফল আনন্দসহকারে উপস্থিত হইল যে, আপনি অন্থকুল হইয়া আমাকে 

কষ্ণবত্মেণ ( অর্থাৎ অগ্নিমধ্যে, পক্ষান্তরে শ্রাকুষ্ণের পথে ) নিক্ষেণ 

করিলেন ॥ ২৫ ॥ 

মাধবী । দেখ দেখ, রুদ্দ্রাণী যেন প্রসন্ন হইয়াছেন, এইরূপ দেখা যাইতেছে । 

চন্দ্রীবলী । আধ্যে ভার্গবি! আপনার। এখন ভগবতী সর্বাণীর আরাধনা 

করুন, আমি যাইয়! কুগুস্থিত ভগবান্ পাবককে পরিক্রমণ করিব । 
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( ততঃ প্রতিশতো! নর্তবকবেশৌ কৃষ্ণ-মুপণোঁ্”) 
কৃষ। পর্য্যশীলিপশুপালঘটায়াং 

কেলিরঙ্গঘটনায় ময়া যঃ। 

সুষ্ঠু সোইয়মকরোৎ পরছুর্গে 

বেশয়ন্ সচিবতাং নটবেশঃ ॥ ২৬ ॥ 

স্ুপর্ণ। দেব! গাঢ়ং গঞ্রিতানি নটবেশেনারীণাং নেত্র 

নারীণান্ত রঞ্জিতানি। 

কৃষ্ণ । সখে বিহঙ্গপুগব! পশ্য, প্রাহূর্ভবন্তি ভব্যানি শকুনানি। 

কষ ইত পর্যযশীলি সমভ্যন্তঃ | যে! নটবেশঃ পরদর্গে মাং প্রবেশয্ব- 

নিত্যুন্নেয়ম্ ॥ ২৬॥ 

স্থপর্ণ ইতি। গঞ্জিতানি তিরস্কতানি। রঞ্জিতানি সুথভূতানি। 
কষ ইতি । ভব্যানি শুঁভহুচকানি । 

( অন্তর নর্তকবেশে কষ ও গরুড়ের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ। কেলি-কৌতুক ঘটাইবার জন্য পশুপাল-গোষ্ঠীতে যাহার অনুশীলন 
করিয়াছিলেন, পরছুর্গ-প্রবেশে নেই নটবেশই আমার সচিবরূপে 

সাহায্য করিল ॥ ২৬॥ 

গরুড়। দেব! এই নটবেশের দ্বারা শক্রগণের নয়ন রঞ্জিত এবং নারী- 

দিগের নেত্র রঞ্জিত হইতেছে । 

কষ্চ। সথে বিহলশ্রেষ্ঠ! দেখ, শুভন্চচক লক্ষণদমূহ প্রাহুভূতি 
হইতেছে । 
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স্ুপর্ণ ৷ নতসি রভদবন্তিঃ শ্লাঘামান! মুনীন্দ্ৈ- 
মঁহিত-কুবলয়াক্ষী কীর্তিশুভ্রাংশু-বক্তৃ!। 
নৃপকুলমিহ হিত্ব। চেদিরাজ প্রধানং 
মুরদমন ! গমিষাতুযুত্স্ৃকা ত্বাং জয়স্রীঃ ॥ ২৭ ॥ 

কৃষ্ণঃ। সখে! পশ্য পশ্ট, 
ক্ষেড়ামখগুডসমরাঃ কলয়ন্তি শুরাঃ 

সঙ্গীতিনঃ স্বর্ঘটামনুঘট্যন্তি। 
উচ্চৈঃ পঠস্কি শুভনুক্তকুলং দ্বিজেন্দরা 

রাষ্ট্রাণি কুগ্ডিনপুরী বধিরীকরোতি ॥ ২৮ ॥ 

সথপর্ণ ইতি। রভপবাস্তঃ কৌতুকবন্তিং । রুক্নিনীপক্ষে মহিতে কুবলয়ে 

ইবাক্ষিনী যন্তাঃ সা। অয়গ্ীঃপক্ষে কুবলয়স্ত ভূমগুলস্ত অক্ষিণী যয 
সা, পক্ষে মিতা! চাপৌ কুবলয়াক্ষী চেতি রাজদন্তািত্বাৎ পূর্ব- 

নিপাতঃ। সমাসোক্তিনামালঙ্কারঃ ॥ ২৭॥ 

রুষ্ণ ইতি। ক্ষেড়াং সিংহনাদম্। কলয়স্তি কুর্বন্তি। অনুঘষ্য়ন্তি উচ্চা- 

বয়স্তি। শুতহ্ক্তকুলং বেদভাগং রাষ্ট্রীণি রাজ্যানি ॥ ২৮ ॥ 
তিক রা কে ্পীাীীশশিশীশ শি শি 

গরুড়। হেমুরারে ! আকাশে কৌতুকবান্ মুনীন্দ্রগণ কর্তৃক পৃজিত' 
নীলকমললোচনা গৌরবময়ী কাতিচন্ত্রাননা জয়লক্্মী শিশুপাল প্রমুণ 

নৃপকুলকে এখনই পরিত্যাগ করিয়! উৎকষ্টিত! হইয়া আপনার নিকট 

গমন করিবেন ॥ ২৭ ॥ 

কৃষ্খ। সথে! দেখ দেখ সমর অপরাজ্ুথখ বীরগণ সিংহনাদ করিতেছে, 
সঙ্গীতজ্ঞগণ সুন্বরাবলী উচ্চারণ করিতেছে এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ মঙ্গলময় 

বেদমন্ত্র সকল উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতেছে-_-এইরূপে কুগ্ডিনপুরী সমুদয় 

ব্রাজ্যকে বধির করিয়! তুলিতেছে ॥ ২৮ ॥ 
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স্থপর্ণঃ। (পুরো দৃষ্ট1।) মৃড়াণী-মন্দিরাদেষা কুগ্ডিনেন্দ্রপুর্ী 
বহিপিক্্রামতি। 

কৃষ্ণ) । কামমিতঃ পরাঙ্গনা-বিলো কন-ছুবিলাপান্নিবৃত্তিরেব শ্রেয়সী। 

(ইতি মুখং ব্যাবৃত্য ) 

সখে ! ভবতৈব পক্ষাঞ্চলেনাকৃষ্য নৃপাভ্যামিযং সমর্পযতাম্। 

স্তরপর্ণণ। ( নিবর্ণা সবিষ্ময়ম্) 

সৌন্দর্ধযাম্ুনিধেবিধায় মথনং দণ্ডেন ছুগ্ধান্বুধে- 
গীর্বাণৈরুদহারি চাঁরুচরিতা ঘা সারসম্পন্ময়ী। 
স| লক্ষমীরপি চক্ষুষাঁং চিরচমণ্কারক্রিয়াং চাতুরীং 
ধন্তে ভন্ত ! তথা ন কান্তিভিরিয়ং রাজ্ঞঃ কুমারী যথা ॥ ২৯ ॥ 

পা ৩ শশী শী 

স্থপর্ণ ইতি । দুপ্ধান্ুধেদস্তেন ছলেন। উদহারি উত্থাপিত ॥ ২৯ ॥ 

গড় । (সম্মুখে দেখিয়।) এই যে কুগ্ডিনরাজপু্রী দুর্গার মন্দির হইতে 

বাহিরে আগমন করিতেছেন ॥ 

রুষ্ণ। ইচ্ছাপূর্বক এই পরক্ত্রীবিলৌকনরূপ দুর্ববাসন1! হইতে নিবৃত্তিই 
মঙ্গলজনক । 

(ইহা বলিয়া মুখ ফিরাইয়া) সখে! তুমিই পক্ষাঞ্চলের দ্বারা আক- 

ণ করিয়। ত্রথ ও কৌশিক নৃপতিদ্ধয়কে এই রাজকুমারী সমর্পণ কর । 

গরুড় | ( সবিন্ময়ে নিরূপণ করিয়া ) আহা! দেবগণ ক্ষীরসমুদ্রমস্থনচ্ছলে 

সৌন্দর্ধ্য-সমুদ্র মন্থন করিয়া সুন্দরচরিত্রা সর্বপম্পত্তির সারভৃতা বে 
লক্ষ্ীদেবীকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই লক্ষীদেবীও এই রাজকুমারী 
যেরূপ কান্তির দ্বার! চক্ষুর চিরচমৎকারিত্ব-চাতুর্য্য বিধান করিতেছেন, 

তেমন করিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥ 

১৮ 



২৭৪ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৫ম অঙ্কঃ 

কৃষ্ঃ। সখে ! ভবতু কিমেতেন, যদেষ রূপমাত্রেণ ন হার্ধ্যো! হরিঃ। 
চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি! সে বুন্দাবণবীঅসংভূদে! মে বউল- 

পোদে! তূঞএ পালণিজ্জো। 

মাধবী। (সাম্মম্) ভত্টিদারিএ! পসীদ পসীদ, পড়িবালেহি 

স্থপ্ন্দং জং এঞ্খ মজ্বঝাবদ্িণী ভঅবদী বিহাবরী। 
চন্দ্রাবলী । মুদ্ধে] অন্তেউরে ণ কৃখু স্থলহং এদং মঙ্গল 

মে অমিঅকুগুম্। 

চন্্রাবলীতি | সখি মাধবি! বুন্দাবনবীজসম্ভৃতো। মে বকুলপোতঃ। পাঠা- 

স্তরে পাপত্তয়৷ পালনীয় । 

মাধবীতি। ভর্তৃুদারিকে রাজকন্তে ! প্রসীদ প্রসীদ, প্রতিপালয্ন স্থুনন্ং 

ষদত্র মধ্যবর্তিনী ভগবতী বিভাবরী । ভগবত্তয়। স৷ ত্বদভীষ্টং পৃরস়িষা- 

তীতি ব্যঞিতম্। তন্মাদধুনৈবানলকুণ্ডে মা! পতেতি প্রতিধ্বনিতম্। 
চন্দ্রাবলীতি। মুগ্ধে! অন্তঃপুরে ন খলু সুলভমেতৎ মেহমৃতকুণ্ডং, বহে 

রমৃতত্বেনাধ্যবসানং শরীবনাশকারিত্বেন বিরহহুঃথনাশকত্বাৎ। 

কৃষ্ণ। সখে! হউক, কিন্তু তাহাতে কি? কারণ, রূপমাত্রে কখনও 

হরির মন হরণ করা যায় ন1। 

চন্দ্রাবলী। সখী মাধবি! সেই বুন্বাবনের বীজ-সম্ভৃত বকুলবৃক্ষের চারাটি 

তুমি পালন করিও । 

মাধবী । (অশ্রপুর্ণনেত্রে) র্লাজকুমারি ! প্রসন্ন হও, প্রসন্ন হও, 

স্থনন্দের প্রতীক্ষা কর, যে হেতু ভগবতী বিভাবরী মাত্র মধ্যবন্থিনী 
অর্থাৎ রাত্রির পরেই তিনি আসিবেন। 

চন্দ্রাবলী। মুগ্ধে ! অস্তংপুরে আমার এই অমুতকুগুরূপ মঙ্গল সুলভ হইবে না। 
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(ইতি সাল্মং সংস্কৃতেন ) 

তবদ্দিগ্বোধেহপ্যকুশলমতিঃ সঙ্গময্য স্বগোষ্টে 

দুরাদ্বাঢং কিমিতি কৃপয়া পুর্ববমঙ্গীকৃতাহম্। 

নীত্ব। দেশান্তরমিদমুপক্ষিপ্য সঙ্গাদিদানীম্ 

কিন্বা দামোদর | গুণনিধে হা! তয়! বিস্মাতাস্রি ॥৩০। 

( নেপথ্যে কল-কলঃ ) 

কৃষ্ণঃ। পৌরব্দ্দ্রীণামৌত্স্থক্যমিদম্ । 

স্বপর্ণত। দেব! পশ্য পশ্য, 

বক্তীণি ভান্তি পরিতো হরিণেক্ষণানা- 

মারূঢ-হম্ম্য-শিরসাং ভবদীক্ষণায় । 

সঙ্গমযা 'প্রাপয্য ॥ ৩০ ॥ 

স্নপর্ণ ইতি । বক্তাণি। চন্দ্রাবলীরূপেণ পরিচিতানি ব্যাপ্তানি ॥ ৩১ ॥ 

(ইহা বলিয়া অশ্রপাতসহকারে সংস্কৃত ভাষায় ) হে দামোদর । 

তোমার রীতিজ্ঞানে অপটুবুদ্ধি হইলেও দুর হইতে নিজ গোষঠী 
আনয়ন করিয়া আমাকে কৃকপাপূর্বক পূর্বে গ্রহণ করিয়াছিলে, 

এখন নিজ সঙ্গ হইতে দেশাস্তরে ক্ষেপণ করিয়া, হে গুণনিধে 1! এখন 

কি আমাকে বিস্বৃত হইলে ? ॥ ৩০ ॥ 

(নেপথ্যে কল-কল শব্ধ ) 

কষ্ট । ইহ] পৌর-স্ত্রীদিগের ওৎম্ক্য-স্চক শব । 

গরুড়। দেব! দেখুন) দেখুন-__হরিণাক্ষী স্থন্বরীগণ আপনাকে 

দেখিবার নিমিত্ত হম্্যশিরে আরোহণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহাদের 
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ষৈনিশ্মিতানি তরপা সরসীরুহাক্ষ- 

চন্দ্রাবলীপরিচিতানি নভস্তলানি ॥ ৩১ ॥ 

কৃষ্ণঃ। (সোতকম্) হা! প্রিয়ে চক্দ্রাবলি! হা পকল্মাসধি ! 

কথং কঠোরেণ ময়া বিস্মৃতাসি ? তদদ্যৈব দ্বারবতীমাসাস্ 

তবোদ্দেশায় চরানাচরিষ্যামি | 
চন্দ্রাবলী। পং সমিদ্ধং পুরোদো কুগুং পেক্থন্তী ণিবব দদ্ষি। 
কৃষ্ণ । (সাশঙ্কম্) সথে! কথমনুভূত-পূর্বেবব কাপি শিক্রিত- 

সারণী প্রসর্পা মামার্ীকরোতি। 
স্থপর্ণঃ। নিবেদিতমেব দেবস্য, যদত্র জগজ্য়েইপ্যস্তয বাঢ়- 

মনপ্ধ্যস্য কুমারীরতুস্য পশ্মামি নাহ্যমর্থ্যহরম্। 

কৃষ্ণ ইতি । আচরিষ্যামি প্রস্থাপয়িষ্যামি | 

চন্দ্রাবলীতি । এনং সমৃদ্ধং উজ্জ্বলিতং পুরতঃ কুণ্তং পশ্যন্তী নির্ৃতান্মি। 

রুষ্ণ ইতি। সারণী তু নদীভেদে, ইতি কোষঃ। 
স্থপর্ণ ইতি। অর্থ্যহরং মূল্য প্রদম্। মূল্যে পূজাবিধাবর্ধ্য ইত্যমরঃ ॥ ৩২ | 

_. কমল-নেত্র-সমস্ধিত বদন, চন্দ্রাবলীরূপে গগনতলে ব্যাপ্ত হইয়! প্রতি- 

ভাত হইতেছে ॥ ৩১ ॥ 
রুষ্ণখ। (উৎকণ্ঠা সহকারে ) হা! প্রিয়ে চন্দ্রাবলি! হু! পল্সাসথি! এই 

নিষ্ঠুর তোমাকে কিরূপে বিস্বৃত হুইয়। আছে? অতএব অগ্যই 
দ্বারকানগরীতে গমন করিয়া তোমার উদ্দেশে দ্ূতগণকে প্রেরণ করিব। 

চন্ত্রাবলী। অগ্রে এই 'প্রজলিত অগ্নিকুণ্ড দেখিয়। নিশ্চিন্ত হইলাম । 

কুষ্ণ। ( আশঙ্কা-সহকারে ) সথে ! পুর্বে অনুভূত অলঙ্কারাদির শিঞ্জিত- 

ধ্বনিরূপ। নদী প্রসারিত হইয়। আমাকে আর্্র করিতেছে । 

গ্রড়। দেব! ইহা! ত পূর্বেই আপনাকে নিবেদন করিয়াছি যে, এই 
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কৃষ্ণ । তহি দৃশা পরীক্ষণীয়ম্। (ইত্যপাঙং সথারয়ন্) 

অয়ে! কথং গোকুলবিলাদিনী সাধারণমাধুধ্যমুদ্রা- 

মগ্ডিতা কুমারী হৃদয়ং মমোনম্মাদয়তি। (পুনঃ সানুরাগং নিরূপ্য) 

হস্ত ! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্পভা ! (ইতি সন্ত্রমমভিনীয় ) 

চেতশ্চন্দ্রমণের্্বং বিরচয়তুচ্চৈঃ স্মরাস্তোনিধেঃ 

সংরস্তং বিতনোতি নেত্রকুমুদন্যামোদমধ্যস্যতি । 

উল্লাসং পরিতঃ প্রপঞ্চয়তি মে রোমৌষধীণাঞ্চ যা 
সেয়ং চন্দনপঙ্ক-শীতল-করা লব্ধাদ্য চন্দ্রাবলী ॥ ৩২ ॥ 

অমূল্য কুমারীরত্বের অধ্যহারী অর্থাৎ পাণিগ্রাহক এখানে আমি অন্ত 

কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না । 

৪। অতএব একবার চক্ষু দ্বারা পরীক্ষা! করিতে হইল। 

(এই বলিয়। নেত্রপ্রাস্ত সঞ্চালন করিয়া ) হায়! গোকুল- 

বিলাসিনী-রমণী-ন্থলভ মাধুষ্য-লক্ষণে স্থুশোভিতা এই কুমারী আমার 

হৃদয়কে উন্মার্দিত করিতেছে । 

(পুনরায় অন্ুরাগের সহিত নিরূপণ করিয়!) কি আশ্চর্য্য, 

ইনিই ষে আমার সেই প্রাণবল্লভা ! 

( এই বলিয়া সমাদর প্রকাশ পুরঃসর) যিনি আমার চিত্বরূপ 

চন্দ্র কাস্তমণিকে দ্রব করিতেছেন, যিনি আমার ন্মরসমুদ্রে উচ্চ ক্ষোভ 

বিস্তার করিতেছেন, ধিনি আমার নয়নকুমুদের আমোদ-বিধান 

করিতেছেন, ধিনি আমার রোনাবলিরূপ ওষধি-সমূহের সর্বতোভাবে 

উল্লাস বিস্তার করিতেছেন, সেই চন্দনপঙ্কের স্তায় শীতলকরবিশিষ্ট 

চন্দ্রাবলীকে আমি অগ্ঠ লাভ করিলাম ॥ ৩২ ॥ 
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তদভ্যাসমভ্যুপেত্য মাধুর্য্যমন্।ই পর্যযালোচয়ামি ৷ 

( ইতি পরিক্রামতি ) 

মাধবী । (€ কৃষ্ণং বিলোক্য স্বগতম্ ) কুদো আঅদে। এসো 

তিল্লোঅহ্ন্দরে। ণচ্চঅরাও ? 

চক্দ্রাবল; | ভতনঅবং হবববাহ! তস্ন কন্দপ্ল-কোড়ি-হৃন্দরস্স 

পমারবিন্দজুঅলস্ন পাসে ইমং বহেহি, তদেক্সরণং 

জণম্। (ইতি পাবকং প্রণম্য ) 

হা ভমবদি পোপ্নমাসি! এখখ ওসরে কহিং গদাসি ? 

০ শপ পপ পসপাসপা 

অভ্যাসং সমীপম্ 1 

মাধবীতি। কুত আগত এষ ত্রিলোকন্ুন্দরে! নর্তকরাজঃ ? 

চক্্রাবলীতি। ভগবন্ হব্যবাহন ! তস্ত কন্দর্প-কোটি-মুন্দরস্ত পাদা রবিন্দ- 

যুগলপার্খে ইমং বহ প্রাপয় ইত্যর্থঃ, তরদেকশরণং জনম্। 

হাঁ ভগবতি পৌর্ণমাসি ! অন্রাবসরে কুত্র গতাসি? 

অতএব ইভাব্র সমীপে গমন করিয়া, ইহার মাধুর্য্য পর্যযালোচন! 

করি। (এই বলিয়া গমন করিতে লাগিলেন ) 

মাধবী । (কৃষ্ণকে দেখির! স্বগত ) এই ত্রিলোকন্থন্দর নর্তকরাজ কোথ! 

হইতে আসিলেন? 

চন্দ্রাবলী। হে ভগবন্ হব্যবাহন! সেই কোটিকন্দর্পের হ্যায় সুন্দর 

শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মধুগলের পার্থে এই ব্যক্তিকে লইয়া যাও, কারণ, এই 

ব্যক্তি শাহারই একান্ত শরণাগত। (ইহা বলিয়া অগ্নিকে প্রণামান্তে ) 

হা ভগবতি পৌর্ণমাসি! এই অবনরে আপনি কোথায় গেলেন ? 
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কৃষ্ণ । ( সখেদমাত্সগতম্) হস্ত! স্ত্যমেব মহাসাহসে 

কৃতাধ্যবসায়া সেয়মাশুশুক্ষণিং প্রদক্ষিণীকরোতি, তদহ- 

মুপেত্য ভুূজাভ্যামাবুণোমি | 

চন্দ্রাবলী। ( বাষ্পধারামভিনয়ন্তী সবৈক্লব্যম্ ) হা বহিণি 
রাহে! ণঞ্াছু মিলিদাসি, হা পিঅসহি পউমে! কহিং 

বট্ঠসি, হা অন্ম গোউলেসরি ! গণ দিট্ঠাসি, হা! পরাণ- 

ণাধ পিহগু ! 

€(ইত্যপ্ধোক্তে বাক্স্তস্তং নাটয়ন্তী সব্যামোহম্ ) 

চন্ত্রাবলীতি। হা ভগিনি রাধে! ন জাতু মিলিতামি, হ1: প্রিয়সখি 

পদ্ষে! কুত্র বর্তসে, 1 অন্বে গোকুলেশ্বরি! ন সঃ হা প্রাণনাথ 

শিখগ্ড ! 

কৃষ্ণ। ( খেদ সহকারে শ্বগত )হায়! ইনি সত্যই যে মহাসাহসে অর্থাৎ 

প্রাণত্যাগে কৃতনিশ্চয়া হইয়৷ এখনই অগ্নি প্রদক্ষিণ করিতেছেন ! 
অতএব আমি ইহার নিকটে গিয়া বাছুদ্য় দ্বার! ইহাকে আচ্ছাদন 

করি। 

চন্ত্রাবলী। (অত্যন্ত বিকলতার দহিত অশ্রপাত করিতে করিতে) 

হা ভগিনি রাধে! তুমি এখনও আসিলে না? হা প্রিরসধি পন্ে ! 
তৃমি কোথায় থাকিলে? হ। মাতঃ গোকুলেশ্বার! আপনাকে 

দেখিতে পাইলাম না। হা! প্রাণনাথ শিখও-_ 

( এই অসমাপ্ত কথ! বলিয়া বাকৃস্তস্ত প্রকাশ পুরঃসর 

মোহ প্রাপ্ত হইয়। ) 
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মন্দশ্মিদ-মঅরন্ধে পঅর-মঅর-কণ্িআ-সিরী সরণে 

তশ্মিং চ্চেঅ মুহপউমে ভমরউ মহ পড়িভবং ণঅণম্ ॥ ৩৩ ॥ 

কৃষ্ণঃ। (সসম্ত্রমং কণ্ে পরিষজ্য) কুরঙ্গাঙ্ষি ! ম৷ জ্বালয় জগন্তি । 
মাধবী । ( সরোষম্ ) রে মহাসাহসিঅ ধিট্ঠ-ণচ্চঅজ্জুআগ 

মুঝ্জ গং মহারাঅ-পুত্তিঅম্। 

কৃত । (সাল্রম্) 

অয়ং কণ্টে লগ্রঃ শশিমুখি! জনস্তে প্রণয়বান্ 
যদপ্রাপ্ত্যা ধন্যাং তমুমতনুরূপাং ভূগয়সি। 

মন্দশ্মিত-মকররন্দে প্রবর-মক র-কণিকাশ্রীঃ শ্রবণে তশ্মিন্নিব মুখ" 

পদ্নে ভ্রমক্তু মম প্রতিভবং নয়ুনম্ ॥ ৩৩ ॥ 

মাধবাঁতি। রে মহাসাহপিক ধুষ্ট নর্ভকযুবন্ ! মুধ্চ এনাং মহারাজ-পুত্রিকাম্। 

যাহার মন্দহাম্ত মকরন্দস্বরূপ, ধাহার কর্ণে শ্রেষ্ঠ মকর- 

কুগুলের শোভ! বিরাজিত, প্রতিজন্ম আমার নয়ন যেন সেই মুখপ্সে 

জঅমণ করে ॥৩১॥ 

কৃষ্ণচ। (সন্ত্রমের সহিত ক আলিঙ্গন করিয়া ) হে কুরঙ্গাক্ষি। ব্রিজগৎকে 

তাপিত করিও না। 

মাধবী । (সরোষে ) ওহে মহ।সাহসিক, ধষ্ট, নটধুবক ! এই মহারাজ. 

পুক্রীকে পরিত্যাগ কর্। 
কুষ্। (অশ্রপূর্ণ চক্ষে ) অগ়ি শশিমুখি | তুমি যাহাকে লন! পাইয়! এই 

মদনের আশ্রয়ভৃতরূপ-সম্পন্ন এই বরতঙ্থকে তৃণতুল্য তুচ্ছ মনে 
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প্রসীদাগ্ধ প্রাণেশ্বরি ! বিরমমাম্মি্নমুগতে 

কথাঃ পত্যাবত্যাহিতমিদমুরো মে বিদলতি ॥ ৩৪ ॥ 

চন্দ্রাবলী। ( অশ্রুতিমভিনীয় ) মাহবি! মুগ মুঞ্চ, মা ক্খু 

দুঃখাবেহি, জং সম্তাবিদ-বন্ুপচ্চ,হো৷ এসো মুহুত্তো | 

( ইতি নিজাঙ্গুলেরাভরণমাকৃষ্য ) 

হলা! এসা রঅণমুদ্দআ] জধ! পুরিস্তৃত্তমস্স দিটুঠি- 
মগ্গং গহেদি, তধা তুএ কাদববম্। | 

কৃষ্ণ ইতি | অত্যাহিতং মহাভীতিব্িত্যমরঃ ॥ ৩৪ ॥ 

চন্্রাবলীতি | মুঞ্চ মুগ্চ, মা'খলু ছুঃখাপয়) যৎ সম্ভাবিত-বহু-প্রত্যুহ এষ 

মুহ্র্তঃ | 

সথি! এষা রত্বমুদ্রিকা যথ! পুরুবোত্তমন্ত দৃষ্টিমার্গং গৃহাতি তথা তয় 

কর্তৃব্যম্। 

কর্রিতেছ, সেই প্রণয়শালী বাক্তি তেমার কে সংলগ্ন হইয়! রহিয়াছে । 

হে প্রাণেশ্বরি ! প্রসন্ন হও, এই শন্ুগত বল্লভেব্র প্রতি মহাভীতিবর 

বিধান করিও না, বিরত হও, ইহাতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 

যাহতেছে ॥ ৩৪ ॥ 

চন্ত্রাবলী। (প্র কথা! শুনিতে পান নাই, এইভাবে ) মাধবি ! আমাকে 
ছাড়িয়া দাও, আর ছুঃথ দিও ন1, কারণ, এই মুহূর্তেই নানারূপ 

বিদ্বের সম্ভাবনা । (নিজ অঙ্ুলী হইতে অলঙ্কার মোচন করিয়া ) 

সথি! এই রত্বমুদ্রিকা যাহাতে পুরুষোত্তমের দৃষ্টিপথে পতিত 

হয়, তুমি তাহার ব্যবস্থা! করিও। 
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তি হরিহস্তাঙ্গুলৌ মুদ্রাং নিবেশয়স্তী সশঙ্কমাত্মগতম্ ) 
কধং কটিণেো! হথস্স প্ফংসো | 

(ইত্যশ্রধারামুন্মজ্য পশ্যন্তী সোতক্রোশম্) 

কধং সো ভ্জেবব মে জীবিদেস্সরো, মং পরিরস্তিঅ 

বাহাএদি । € ইত্যানন্দমুচ্ছণং নাটয়ন্তী ভূতলে পততি ) 
মাধবী । ( সানন্দম্ ) অন্মহে! অচ্চরিআ বিহিণো চরিআ। 

(ততঃ প্রবিশতি ভীত্মকেণানুরজ্যমানা পৌর্ণমাসী ) 

পৌর্ণমাসী । উদঞ্চন্মাধূর্য্যং বিকসিত-নবাস্তোরুহপদং 
মুদন্তং সম্তাপানবিহত-রথাঙ্গ-প্রণয়িনম্। 

কথং কঠিনো হস্তস্ত স্পর্শঃ। 
কথং স এব মে জীবিতেশ্বরো। মাং পরিরভ্য বাচয়তি ! 

মাধবীতি। মাতঃ ! আশ্চর্যাম্ বিধেশ্চর্যয। | 

(কৃষ্ণের হস্তাঙ্ুলিতে অঙ্গুরী-সন্লিবেশ করিয়া সন্দেহে শ্বগত 

এই হস্তে ম্পর্শ এরূপ কঠিন হইল কেন? (ইহ! বলিয়া 

অশ্রধারা মুছিয়! ভাল করিয়া! দেখিয়া বিলাপ-পৃর্্বক ) এ কি! এষে 

আমার জীবিতেশ্বর ! আমাকে আলিঙ্গনপুর্বক কথা বলিতেছেন ! 

(ইহা বলিয়া আনন্দে যৃচ্ছিত হইয়! ভূতলে পতিত হইলেন ) 

মাধবী । (সানন্দে) কি আনন্দ! বিধির কি আশ্চর্য্য বিধান ! 

( ভীম্মকরাজ কর্তৃক অনুগম্যমান! হইয়া পৌর্ণমাসীর প্রবেশ ) 

পৌর্ণনাসী। যিনি প্রস্ফুটিত নব কমলের ন্তায় মাধুর্য বিশিষ্ট চরণযুগলধারী, 

যিনি অপরাজেয় চক্র ধারণ করিয়। সর্ববসন্তাপ দুর করেন, সম্মুখে বারি- 

রাশির আধার নিরীক্ষণ করিয়। ভূলুষ্টিতা শফরী যেমন আশায় জীবন 
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অজীবম্মোহান্ধ।! হরিমনুসরন্তী বরতনু- 

থা বারাং পুরং স্থল-বিলুঠদঙ্গী শফরিকা ॥ ৩৫ ॥ 
( ইত্যুপস্যত্য ) 

বসে চন্দ্রাবলি ! মাধবাদবাপ্ত-প্রসাদয়া ত্বয়া সন্দীপি- 

তেয়ং সান্দীপনি-জননী ক্ষণদা, তদ্ৃখীয়তাম্ । 

( ইতি ভুজাভ্যামুখখাপয়তি ) 

চন্দ্রালী। ( পুরো দৃষ্ট। স্বগতম্ ) কধং এখ তাদে মে 
বিদত্তণাধো ? 

(ইতি লজ্জামভিনীয় পৌর্ণমাঁসীং অন্তরা করোতি ) 

পৌর্ণেতি । শফরিক] প্রোষী নাম মৎ্হ্তবিশেষ2 ॥ ৩৫ ॥ 

মীধবাৎ শ্র/কুষ্ণাৎ, পক্ষে বসন্তাৎ। প্রসাদঃ প্রসম্নত৷ প্রকাশশ্চ, 

ক্ষণদ। রাত্রিঃ, পক্ষে উৎসবদ। । 

চন্ত্রাবলীতি । কথমত্র তাতো! মে বিদর্ভনাথঃ ? 

ধারণ করে, সেইরূপ এই মোহান্ধ! সুন্দরী চন্দ্রাবলী শ্রীহরির অনুসরণ 

করিয়া জীবন ধারণ করিতেছে ॥ ৩৫ ॥ 

(ইহ! বলিয়। নিকটে গিয়া) বসে চন্দ্রাবলি! তুমি মাধব হইতে 

প্রসন্নতা লাভ করিয়া এই সান্দীপনি-জননীকে হর্যান্থিতা করিয়া আনন্দ- 

দায়িনী করিয়াছ, অতএব এইক্ষণে উত্থিতা হও (এই বলিয়। ছুই হস্তে 

ধরিয়া উঠাইলেন ) 

চন্ত্রাবলী। ( অগ্রে অবলোকন করিয়! শ্বগত ) এ যে আমার পিতা বিদর্ভ- 

রাজ! ইনি এখানে কেমন করিয়া আদিলেন? (ইহা বলিয়। 

লঙ্জিতভাবে পৌর্ণমাসীর পশ্চাতে গমন করিলেন )। 
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কৃষ্ণঃ। ( সবিম্ময়ম্) ভগবতি ! কথং ত্বমত্রাগতাসি ? 

পৌর্ণমাসী। হস্ত গোকুলচন্দ্র ! চন্দ্রাবলীন্সেহেন। 

ভীক্মকঃ। (সাদরম্) 

অবিদিতস্তনয়ামনয়ান্নয়- 

ননপকৃতিং কৃতবান্ মম জান্ববান্! 

মুনিমনঃপ্রণিধেয়-পদাম্বুজ- 

স্বমপি ষেন বরে! হৃহিতুর্বরঃ ॥ ৩৬ ॥ 

পৌর্ণমানী। কুগ্ডিনেন্দ্র! সত্যং পুণ্যবতাং শিখামণিরসি, 
তদিয়ং সমপ্যতাং নিজকুলটকৈ রবচন্ড্রিক। চন্দ্রাবলী রাজেন্দ্রায় । 

স্পা - পশাাপশ শী 2 শি এপাশ শা পপ সপ শাশিশী শট শশা পপ্পাশ? শি টা শপ পাপা সপে শপ িশি শা স্াপস্পাশিশটা শি পাশা 

ভীম্মক ইতি । অনয়াৎ অগ্ঠায়াৎ, যেন উপকারেণ ॥ ৩৬ ॥ 

কৃষ্ণ । (সবিশ্ময়ে। ভগবতি! আপনি এখানে কেমন করিয়া 

আমিলেন ? 

পৌর্ণমাপী । হায় গোকুলচন্ত্র! চন্ত্রাবলীর প্রাতি স্নেহবশতঃই এখানে 

আপিয়াছি। 

ভীম্মক। (সাদরে) জাম্ববান্ না জানিয়া অন্যায়ভাবে আমার কন্তাকে 

লইয়া যাইয়া আমার উপকারই করিয়াছেন, যেহেতু মুনিজন মানসে 

বাহার পদাশ্থুজ প্রকষ্টরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ আপনি 

আমার কন্যার বর হইলেন ॥ ৩৬ ॥ 

পৌর্ণমাসী । কুগ্ডিনরাজ ! সত্যই তুমি আজ পুণ্যবান্দিগের শিরোমণি 

স্থানীয় হইলে, অতএব নিজ-কুলকুমুদের জ্যোতস্সাত্বরূপা চন্দ্রাবলীকে 

রাজাধিরাজ শ্রীকঞ্ণকে অর্পন কর। 
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কষ । € ম্বগতম্ ) তাং জীবিতবল্পভা মন্তরেণ চন্দ্রাবলীমঙ্গী- 

কর্তং প্রবর্তমানমপি মানসং মে নাপরাধ্যতি, যদিয়ং 

তন্যাঃ সোদরা । 

ভীক্মকঃ । (সবিনয়ম্) 

অয়মিহ কিল কন্যাবান্ধবানাং নিবন্ধঃ 

সমুচিত ইতি লক্ষমীকাস্ত ! বিজ্ঞাপয়ামি। 

মম ছুহিতুরনুজ্ঞোল্লজ্বনা দঙ্গনায়াঃ 

কথমপি ন পরশ্যাঃ পাণিসঙ্গে। বিধেয়ঃ ॥ ৩৭ ॥ 

কষ্ণঃ। ( পৌর্ণমাসী-মুখমীক্ষতে ) 

রুষ্ণ ইতি । নাপরাধ্যতি নাপরাধং মন্তুতে । 

ভীক্মক ইতি । নিবন্ধঃ পণঃ। মম ছুহিতুশ্চন্ত্রাবলা। অনুজ্ঞামুলজ্বা পরস্তা। 

অঙ্গনায়াঃ পাণিগ্রহণং মা! কথাঃ । ইতি কন্তাবান্ধবানা নিবন্ধ: সময়ঃ 

তৎ নিবে্দয়ামি ॥ ৩৭1 

কৃষ্ণ । (শ্বগত ) আমার সেই প্রাণবল্লভ। শ্রীরাধ! বাতীত এই চন্দ্রাবলীকে 

অঙ্গীকার করিতে উদ্ধত আমার এই মানস কখনও অপরাধী হইবে 

না, যেহেতু ইনি তাহারই সহোদর1। 
ভীম্মক। (সবিনয়ে) হে লক্ষীকান্ত! কন্তার বাদ্ধবদিগের এই পণ 

যথোপধুক্ত, অতএব আমি ইহ! নিবেদন করিতেছি যে, আপনি আমার 

ছুহিতার আদেশ অবহেলা করিয়া কোনক্রমে অন্ত কোনও অঙ্গনার 

পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন না ॥ ৩৭ ॥ 

কৃষ্ণ । ( পৌর্ণমাসীর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন )। 
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পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! গোকুলকুমারীকুলানি চন্দ্রাবলীমাত্র- 

শেষাণি ছুবিদগ্ধেন বিধিনা কৃতানি, তত্র কা ক্ষতিঃ ? 

স্থপর্ণঃ। রাজন্নবধীয়তাম্, 

শ্ীনাথে বিনয়ভরেণ নাথিতেহস্মিন্ 

বৈদর্ভ্যা নিজ-সৃহৃদঙগসঙ্গমায় । 
তত্রায়ং ভঙ্গতি ভয়ঙ্করঃ প্রকামং 

বিশ্রামং ক্ষিতিপতিচন্দ্র | তে নিবন্ধঃ ॥ ৩৮ ॥ 

ভীক্ষকঃ। তথাস্ত। ( ইতি সাদরমভ্্যুপেত্য ) 

দেব! কৃপয়া পরিগৃহাতামিয়ং পরিচর্যোচিতা কিস্করী। 

( ইতি চন্দ্রাবলীং সমর্পয়তি ) 

সুপর্ণ ইতি। বৈদ্য নিজ-মুহৃদলসঙ্গায় অশ্মিন্ শ্রীনাথে নাথিতে সতি, 
অয়ং তে নির্বন্ধো বিশ্রামং ভজতি ভবিষাতি ॥ ৩৮ ॥ 

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ! হতবিধি গোকুলকুমারীদিগের অবশেষ এই 

চন্ত্রাবলীকেই রাখিয়াছেন, অতএব ইহাতে আর ক্ষতি কি? 

গরুড়। মহারাজ! শ্রবণ করুন।--বিদর্ভরাজপন্দিনী যখন বিনয়ভরে 
নিজ সুহদের অঙ্গসঙ্গের জন্য শ্রীনাথের নিকট প্রার্থনা করিবেন, 

হে মহীপতে ! তখনই তোমার এই ভয়ঙ্কর পণ বিব্লামলাভ 

করিবে ॥৩৮ ॥ 

ভীম্মক। তাহাই হইবে। 

(ইহা বলিয়া সাদরে নিকটে গমন পূর্ব্বক )। 

দেব! কৃপা পুর সর পরিচর্যযাযোগ্যা এই কিস্করীকে পরিগ্রহ 

করুন। (এই বলিয়া চন্দ্রাবলীকে যথাবিধি দান করিলেন ) 
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কৃষ্ণ । ( সাদরমঙ্গীকৃত্য ) রাজন্ননুজানীহি দ্বারকাং প্রষামি। 

(ইতি সপরিবারো নিজ্ঞান্তঃ ) 
( নেপথ্যে ) 

সপ্তিঃ সপ্তী রথ ইহ রথঃ কুগ্ুরঃ কুপ্তরো মে 

তৃণস্ত,ণো ধন্ুরুত ধনুর্ভোঃ কৃপাণী কৃপাণী। 

কা ভীঃ কা ভীরয়ময়মহং হ1! '্বরধবং ত্বরধবম্ 

রাজ্ঃ পুজ্রী বত হাতা হৃতা কামিনা বল্লবেন ॥ ৩৯ ॥. 

(নেপথ্যে )। সপ্তিঃ সপ্তিরিত্যাদি ত্বরয়া বীগ্সা। হয়লৈম্ধবসপ্তয় 

ইত্যমরঃ ॥ ৩৯ ॥ 

কষ্ণ। (সাদরে গ্রহণ করিয়া) হে রাজন্! আদেশ করুন, দ্বারকায় 

প্রত্যাগমন করি। 
(ইহ! বলিয়া সপরিবারে প্রস্থান করিলেন ) 

(নেপথ্যে) এই যে এখানে আমার অশ্ব, এই আমার অশ্ব, এই ষে 
রথ, এই এখানে আমার রথ, এই আমার হস্তী, এই ষে আমার 

হস্তী, এই আমার তুণীর, এই আমার তুণীর, এই ধন্ুুঃ এই যে ধনু; 

ওহে এই--এই যে আমার তরবারি, কিসের ভয়? কি ভয়, 

এই যে আমি, এই আমি! হায়! কামুক গোপ এই রাজ- 

পুল্রীকে হরণ করিল, হরণ করিল, অতএব ত্বরাস্থিত হও, ত্বরান্বিত 

হও ॥৩৯॥ 



২৮৮ ললিতমাধবনাটকস্ [ ৫ম অঙ্ক: 

ভীক্মকঃ। কথমুপাত্র-সম্ত্রমাণাং রাজ্জঞাং কোলাহলঃ প্রথীয়- 
নভৃৎ। 

(নেপথ্যাভিমুখমালোক্য ) 

কথং যছুসৈন্যমা কর্ষন্ সন্কর্ষণঃ সমগংস্ত। 
(পুনরবধায় সন্মিতম্) 

বিলে ক নু বিলিল্যিরে নৃপপিপীড়িকাঃ পীড়িতাঃ 

পিনক্সি জগদ্দগুকং ন ন হরিঃ ক্রুধং ধাস্যতি | 

শচীগৃহ-কুরঙ্গ রে! হসসি কিং ত্বমিত্যুন্নদ- 
ন্নদেতি মদডম্বর-স্ঘলিতচূড়মগ্রে হলী ॥ ৪০ | 

ভীক্মক ইতি। উপাত্ত: সম্ত্রমে যৈস্তেষাম্। 

(নেপথ্যে )। বিলে ইতি । বিলিলারে বিলয়ং প্রাপুঃ॥ মদাতিশয়েন 

স্থালিতা চূড়া যত্র তদযথ| তথা । হলী বলদেবঃ ॥ ৪০ ॥ 

ভীম্মক। ভয়াকুলিত নৃপতিগণের কোলাহল এন প্রবল হুইয়৷ উঠিল 

কেন? (নেপথ্য অভিমুখে অবলোকন করিয়া) ষছ্সৈন্ঠিকে লইয়া 

সহ্কর্ষণ আসিলেন। (পুন্রায় দেখিয়! হাসিতে হাসিতে ) মদ বিহবলতা 

হেতু শ্মলিতচূড় হলধর অগ্রবর্তী হইয়!_”আমি ব্রহ্গাওড চূর্ণ করিব, 
তাহাতে হরি তুদ্ধ হইবেন না__নিশ্চয়ই হইবেন না, রে শচীগুঙের 

ক্রীড়ামুগ ইন্দ্র ! তুই হাস্ত করিতেছিস্) কর্”, এই কথা বলিতে বলিতে 

উপস্থিত হওয়ায় নুপপীপিলিক। পীড়িত হুইয়া কোন গর্তে পলায়ন 

করিল ॥ ৪০ ॥ 



৫ম অঙ্কঃ] ললিতমাধবনাটকম্ ২৮৯ 

( পুনর্নেপথ্যে ) 
বিক্রোশন্দস্তবক্রঃ কলিত-ভয়ভরো হস্ত ! বক্রুঃ কিলাসীৎ 

পিশ্তীশুব্ঃ শৃগালী ব্থলিত রথগতির্মাগধো। বাগধোহভূু | 
দুরাদৌজ্বন্ন পাঁণাং কুলমধিসমরং নিক্কপাণাং কৃপাণান্ 

ধুন্বানে শাঙ্গ ঘন্বন্যরি-নিধনধরং হাস্থরঙ্গেণ সাদ্ধম্ ॥ ৪১ ॥ 

ভীক্মকঃ। (সানন্দম্) নিবুত্তচিন্তোহস্মি সংবৃত্তঃ। 

( নেপথ্যে ) খগ্ডিতেন বিনিবন্ধবাসস1 পগ্ডিতেন রণরঙ্গ কম্মণি ৷ 

কেশবেন রচিতাদ্ধমুণ্ডনঃ কুগ্ডিনেশ্বরস্থতো বিড়ন্িতঃ ॥ ৪২ ॥ 

৷ পুণর্নেপথ্যে )। বিক্রোশন্সিতি । পিশীশূরঃ ভোজলমাত্রপটুঃ ৷ শৃগালী 

বণাৎ পলায়নপরঃ শৃগালীতি নিগগ্ভতে । বাগধে বাকৃরহিতঃ | নৃপাণাং 

কৃলং সমরমধিক্কৃত্য কৃপাণানৌজ বৎ । ক্ৃপানী কর্তরী সমে ॥ ৪১॥ 
। লেপথো )। খগ্ডিতিনেতি। বিড়শ্বিতঃ বিভম্বং প্রাপিতঃ ॥ ৪২ ॥ 

_ শী 7 পপ শিপ পাশ শা পাশা ২ তি 2 শি শী শাল পদ টা পাস পপ 

( গুনরার নেপথ্যে ) শাঙ্গধবা শ্রীকৃষ্ণ শক্রকুলধ্বংসকর ধনু হান্তরঙ্গের 

সহিত বিথুনিত করায় দন্তবক্র ভয়ভরে ব্যাকুল হইয়৷ চীৎকার করিতে 

করিতে বক্র হইয়। গেলঃ ভোজনপটু পলায়নপর মগধরাজ ব্রাসন্ধ 

বাকৃশক্তিরহিত হইয়। পড়িল, নিষ্ঠুর নৃপকুল সমরে বতীর্ণ হইস্ 

তরবারি পরিত্যাগ করিল ॥ ৪১ ॥ 

ভীক্ষক। (সানন্দে) নিশ্চিন্ত হওয়! গেল । 

(নেপথ্যে) রণরঙ্গে পশ্ডতিত শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক মন্তকের অর্ধেকে মুগ্ডিত 

হইয়। ও ছির বস্ত্রের দ্বারা আবদ্ধ হুইয়। কুগ্ডিনেশ্বর-পুজ বিডস্ষিত 

হইল ॥ ৪২ ॥ 

১৯১ 



২৯০ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৫ম ঙ্কঃ 

ভীত্বকঃ। ( সশহ্কম্) 
সাম্তৃয়িতূমুচিতোহয়ং কুলকালিম৷ কুমারঃ | 

কদাচিদৃত্রীড়য়াহসৌ মনম্থবী প্রাণানপি জহ্যাত ॥ ৪৩ ॥ 

( ইতি নিঙ্ান্তঃ) 

(ইনি নিজ্ক্রান্তাঃ সর্ব) 

॥ % ॥ ইতি 'শ্রীললিতমাধবনাটকে চন্দ্রাবলীলা ভো।, 

নাম পঞ্চমোহহত | % | ৫ ॥%|| 

ভীক্মক ইতি। ব্রীড়য়! ল্জয়া । মনন্বী অহঙ্কারী ॥ ৪৩ ॥ 

॥*॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পঞ্চমোহস্কঃ ॥ ৬ ॥ 

ভীম্্ক। (স্ভয়ে) কি জানি, এই অহঙ্কারী পাছে লজ্জাবশে প্রাণ তা'গ 

করে, এই জন্ত এই কুলাঙ্গার পুভ্রটিকে সাত্বন! কর! উচিত ॥ ৪৩ | 

( ইহ বলিয়া প্রস্থান করিলেন )। 

(অনন্তর সকলের প্রস্থান) 

ইতি গ্রীললিতমাধব-নাটকে চন্দ্রাবলীলাভ নামক পঞ্চম অঙ্ক ॥ ৫ 



যষ্টোই্কঃ 
( ততঃ প্রবিশত্যুদ্ধবঃ ) 

টদ্ধবঃ। যাচন্তে দনুজব্রজাদভয়তাং যং বজ্রহস্তাদয়ঃ 
সোহয়ং হস্ত! বরাক-মাগধ-তয়াদ্দ,গঁং ভজত্যন্বুধো। 
বুদ্ধিং যস্ত কিলোপজীবতি জগন্মন্ত্রে স গৃহ্াীতি মাং 
কঃ প্রত্যেত্ জনঃ সুছুর্গমমতেঃ কৃষ্ণস্া লীলায়িতম্ ॥ ১ ॥ 

( বিৃশ্ঠা ) 
অয়ে! সম্প্রতি সচিস্তেন চেতস দেবধিং দ্রষ্ট মিচ্ছামি। 

ছদ্ধব ইতি । দম্ুজব্রজাৎ অন্থরসমূহাত বজ্হস্তাঃ ইন্দ্রাদিদেবাঃ। 

লীলায়িতং লীলাচরিতম্ ॥ ১ ॥ 

( অতঃপর ডদ্ধবের প্রবেশ ) 

চদ্ধব। বজ্রধারী ইন্দ্রাদিদেবত। অস্গুরগণের ভয়ে ধাহার নিকট অভম্ব- 

যাজ্ঞা। করিয়া থাকেন, সেই তিনি আজ ক্ষুদ্র ঘগধরাজ জরাসন্ধের ভয়ে 

সমুদ্রমধো হুর্গ নিম্মীণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন, বাহার বুদ্ধিকে 

অবলম্বন করিয়! জগৎ জীবন ধারণ করে, তিনি আমাকে মন্ত্রণায় 

গ্রহণ করিয়া থাকেন, এইরূপ বুদ্ধির ছুবরধিগমা শ্রীকৃষ্ণের লীলা 

কোন্ ব্যক্তি জানিতে পারে ?॥ ১ ॥ 

(ভাবিয়া) আহা! আজ যে চিস্তাকুলিত-চিত্তে দেবষিকে 

দেখিতে ইচ্ছা! হইতেছে । 



২৯২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৬ অঙ্বঃ 

আকাশে । কিং ব্রবীষি? স্ুধন্মা-সীমনি স ভগবান্ বর্তিতে 

ইতি, ভবত, তন্রৈবাহং প্রতিষ্ঠমানোহস্মি । (ইতি পরিক্রম্য ) 
অয়ে! সতামেব পুরস্তাদেষ দেবধিঃ। 

( প্রবিশ্য নারদঃ ) 

নারদঃ। উরীকর্ত,ং দামোদরহৃদি নবামোদলহরীং 

বরীয়স্ত প্রেন্নাং জগতি বিবিধাঃ সম্ভব গতয়ঃ | 

স্তমস্তং যন্তাসাং স্ফরতি হৃদি ভাবস্য গরিমা 

হৃষীকাণাং হস্ত! প্রভুরপি ন যত্র প্রভবতি ॥২॥ 
তি .০ টপ পপর. এ ্ » সস _ আপ ্পাত সপ ্ শি ্িপেস্পীস্পী 

আকাশে । তত্র স্ুুধর্্মা-সীমূনি, 'প্রতিষ্ঠমানোহন্রি প্রস্থানং কুর্ববনশ্মি 

নাব্রদ ইতি। উরীতি। তাসাং ব্রজদেবীনাং প্রভৃর্রপি প্রেরকোইপি । 

যত্র ভাবগরিমণি। ন প্রভবতি ন প্রভূর্ভবতি ॥ ২ ॥ 

(আকাশে) কি বলিতেছ? ভগবান্ নারদ নুধন্মদেবের সভায় 
অবস্থান করিতেছেন? আচ্ছা) আমি তথায়ই যাইতেছি। ( এই 

বলিয়। ভ্রমণ করিতে করিতে) আহ। ! সত্যসতাই যে দেধধি নারদ 

সম্মুখে উপস্থিত! 

(নারদের প্রবেশ) 

লারদ। দামোদরের হৃদয়ে যে নিতা নব আনন্দলত্ব্রী উতিত হয়, তাভাকে 

আত্মসাৎ করিবার জন্য জগতে প্রেমের নানাবিধ উৎকৃষ্ট গতি বিদ্যমান 
থাকিতে পারে, কিন্তু ব্রজদেবীগণের হৃদয়ে ধে ভাবগরিমা স্ফুরিত 

হইয়া থাকে, তাহ! এমন গভীর যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর হইয়াও 

শ্রীহরি তাহার উপর প্রতৃত্ব-বিস্তার করিতে পারেন না) অতএব 

আমি সেই ভাবগরিমারই স্তব করিতেছি ॥ ২ ॥ 



ওষ্ঠ অস্কঃ ললিতমাধবনাট কম ২৯৩ 

( পুরে বিলোক্য সানন্দম্) 

অয়ং চক্রাদ্যস্ক-স্ফ,রিত-ভুজমুলস্তিলকবান 

দ্ধ কণ্টে মালামতুল-তুলসী-কান্ঠমণিজাম্। 

হরেঃ শেষামঙ্ে শিরসি চ বহন্ন দ্ধবতয়া 

গতঃ খ্যাঠিং ভক্তি প্রপর ইত মূর্ত বিহরতি 8০ 

উদ্ধবঃ। ভগবন্নভিবাদয়ে। 

নারদঃ। ( শুভাশিষ! সভাজয়ন্) মন্ত্রিরাঞ্জ! কথং বিষ ইব 
বীক্ষ্যমাণোহসি ? 

মুর্তো ভক্তিপ্রসর উদ্ধবতয়া! খ্যাতিং গতঃ সন বিহরতি। 

শেষঃ প্রসাদে মাল্ো চস্্রিয়াং শেষো৷ ভলায়ুধ ইতি ধরণিঃ ॥ ৩ ॥ 

উদ্ধব ইতি! দেবর্ষে! নমস্করোমি | 

নারদ ইতি। ( দভাজয়ন্ প্রশংসয়ন)। 

( অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া আনন্দভরে ) 

এই যে ঝীহার ভুজমূলে চক্রার্দি-চিহ্ন, বাহার ললাটে তিণক, 

অনুপম তুলসীকান্টরূপ মণি দ্বার! নির্মিত মাল! যিনি কে ধারণ 
করিয়াছেন এবং অঙ্গে ও মস্তকে যিনি শ্ঁহরির নির্মালা বহন 

করিতেছেন, সেই উদ্ধব নামে খাত ভক্ভিবিস্তার ষেন মুগ্তি ধারণ 

করিয়া বিহার করিতেছেন ॥ ৩ ॥ 

উদ্ধব। ভগবন্! প্রণাম করিতেছি। 
নারদ । .( গুভাশীর্বাদের দ্বারা প্রত্যতিবাদ্ন করিয়া ) মন্বিরাজ! 

তোমাকে বিষপ্রের মত দেখাইতেছে কেন? 



২৯৪ ললিতমাধবনাট কম্ [ শুষ্ঠ অঙ্ক: 

উদ্ধবঃ। ভগবন্! দেবপাদেষু কৃতেনাপরাধেন । 

নারদঃ। উষরভুমিরপি ত্বং সম্ভতমপরাধবীজ্ত দৈবাদ্ধিরূটমপি 
তদ্বিন্দতি সত্তাং ন গোবিন্দে। 

উদ্ধবঃ| ভগবন্! মদীয় রভসকারিতৈব দেবস্য ভীমারণ্য- 

সীমায়ামবগাহনে হেতুরভূৎ । 

নারদঃ। কীদৃশী সা? 

উদ্ধাবঃ। ক্ষুদ্রে সত্রাজিতি দেবার্থমভার্থনা | 

নারদঃ। কিং তদভ্যর্থিতম্ ? 

উদ্ধবঃ। লোকোত্তরং কন্যা রত্বং চিন্তা রত্ুপ্চ | 

নারদ ইতি । তদপরাধবীজং গোবিন্দবিষয়ে সপ্তাং ন বিন্দতি। 

উদ্ধব ইত্তি। বভসকারিতা কৌতুককারিতা। অবগাহনে প্রবেশে । 

শপ | আপস পাপা পাস শপ শান 

উদ্ধব । ভগবন্। দেবদেব শ্রীহরির নিকট অপরাধ করিবার জন্তে। 
নারদ। 'অপরাধবীজের সম্বন্ধে তুমি তত উষর-ভূমির স্বরূপ, দৈববশে 

উহা! অক্কুরিত হইলেও ভগবান্ গোবিন্দে তাহা সন্তালাভ করিত 
পারে লা। 

উদ্ধব ) ভগবন্! 'আমার কৌতুকশীলত! বশতঃই দরেবদেবের মরণ 

সীমায় প্রবেশের হেতু জন্মিয়াছে। 

নারদ। সেকিরপ? 

উদ্ধব | দেবদেব শ্রীকৃষ্ণের জন্ত ক্ষুদ্র সত্ত্রাজিতের নিকট প্রার্থন । 

নারদ। কি চাহিয়াছিলে ? 
উদ্ধতং অলৌকিক কন্তারত্ব ও চিন্তামণি । 



গু অন্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ২৯৫ 

নারদঃ। (স্বগতম্) চিত্রং চিত্রমূ! অসমীক্ষ্যকারিভাপি 

শিষ্টানা মিষ্টারস্তপর্য্যবসায়িতাঁমেব ধত্তে। 

(প্রকাশম্) 

স্ফটমত্যর্থিতং সার্থকং নাভূগ। 

উদ্ধবঃ। অথ কিং, প্রত্যুত কষ্টমেব বুত্তম্ | 

নারদঃ  নায়মগ্ৃহীত-শাসনোহপি বাচ্যতামহতি সত্রাজিতঃ। 

যত$-_ 

বিমলহাদয়ঃ খ্যাতো৷ লোকে সতামুপদেশতো। 

গুণয়তি গুণশ্রেণীং নাল্লো মলীমসমানসঃ। 

ন'বুদ ইতি। অসমীক্ষ্যকারিতা অবিমুধ্যকারিতা । 

নারদ ইতি । অয়ং কৃষ্ণঃ, ন গৃহীতং শাসনং যল্ত । বাচ্যতাং নিন্দাতাম্। 

শাবদ। (ম্বগত) আশ্চর্য! আশ্চর্যা ! অবিমুশ্ট কারিতাই শিষ্টবাক্কি- 

দিগের অভীষ্ট বিষয়ের আরস্তে পর্যাবসিত হইয়া থাকে । (প্রকাঙ্তে) 

স্পষ্টভাবে চাহিলে সে প্রার্থন৷ সফল হয় নাই। 

উদ্ধব। তাহাই বটে, পরস্ত তাহ! কষ্টজনকই হইয়াছে । 

নারদ । তাহার কথা না রাখিলেও সেই শ্রীকুষ্ণ সত্রীজিতের নিন্দনীয় 
হইতে পারেন লা। যেহেতৃ--যিনি নিম্মল-হৃদয় বলিয়া বিখ্যাত, 

সেই ব্যক্তিই পৃথিবীতে সঙ্জনগণের উপদেশের অন্থসরণ করিয়। গুণরাশি 

বিস্তার করিয়া থাকেন, ক্ষুদ্র ও মপিনচিত্ত ব্যক্তি তাহ। করিতে 



২৯৬ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৬ষ্ঠ অস্কঃ 

মুকুলপটলীং সারঙ্গাক্ষী-মুখা পিতি-সীধুভি- 

বকুল ইব কিং ধত্তে মুদ্ধু হঠাদটরূষকঃ ॥ ৪। 

উদ্ধবঃ| অনর্পিতেন রত্তেন কন্যারত্বেন চাচ্যাতে। 

ভ্রাতরং সাধুবাদঞ্চ স স্বকীয়ম্ঘাতয়ও ॥ ৫ ॥ 

নারদঃ । শ্রতমাখেটকে স দিষ্টাস্তমবাপ । 

উদ্ধবঃ। অথ কিম্। 

বিমলেতি)। গুণয়তি বিস্তাবুয়তি। সারক্গাক্ষী অর্থাৎ পদ্মিনীমুখাপিত- 

দধুভিঃ। বকুলঃ কেশরঃ। অটরূষকঃ বাসকবৃক্ষবিশেষঃ ॥ ৪ ॥ 

উদ্ধব ইতি। কন্তারত্বন্ত কুষ্কেহদানতঃ সত্রাজিৎভ্রাতরং প্রসেনং €লোক- 

সাধুবাদঞ্চ অনাশয়ৎ। তেনৈব প্রসেন্ত নাশঃ নিন্দা চ অভুদি- 

ত্র্থঃ ॥ ৫ ॥ 

নারদ ইতি। আখেটকে মুগয়ায়াং স প্রসেনঃ দিষ্টান্তং মৃত্র্যম্ অবাপ প্রাপ্ত 

বান্ ইতি শ্রুতম্। 

পারে না, মুগনয়নীদিগের মুখাপিত মধুরাশির "দ্বারা বকুলতরঃ 

মুকুল ধারণ করিয়! থাকে, কিন্তু বাসকতরু কি কখন তাাতে হঠাত 

মুগ্তরিত হইয়। থাকে ?॥ 5 ॥ 

উদ্ধব। যাহ! হউক, সেই সত্রাজিৎ অচ্যুতকে কন্তারত্ব ও সেই রত দাল 

না করায় মে তাহার নিজ ভ্রাতাকে এবং লোকের নিকট স্বকায় 

স্থখ্যাতিকেও বিনষ্ট করিয়াছে ॥ ৫ ॥ 

নারদ। গুনিয়াছি, মুগয়ায় তাহার ভ্রাতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । 

উদ্ধব। তাহাই বটে। 



৩ষ্ঠ অন্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম ২৯৭ 

নারদঃ। স্ফুটং প্রসেনমন্্েষ্ট, প্রস্থিতো রথাঙ্গী। 
উদ্ধবঃ। অথ কিং, যদেষ জগন্তমঃ-প্রমাথি-চরিত্রবিরোচনে 

চাণুরদ্বিষি কাঞ্চিত্তমঃকলামুদীরয়তি, তেনাছ্া খিষ্নো ভবত্বঃ 

ক্ষেমমাশংসে। 
নারদঃ | হস্ত! পুগুরীকাক্ষ-ভক্তিমগুরী-চঞ্চরীকঃ রভসারক্ো।- 

হপি ভক্তিমন্তিরর্থঃ, কংসহরস্য হর্ষহেতৃতামেৰ প্রতিপদ্তে 

কিমুত প্রেষ্ঠেন ভবাদৃশা, তদগ্ মহোতসন ক্রিয়তাম্। তেষাং 
লোকোত্তরচমণ্ডকৃতীনাং বুন্দাটবীবিলাসানাং বিলোকনায় 

রমণীয়স্তে সময়োহরমুপস্থিতবান্। | 
শশা টি টিপা ও ৯ শশী শা পপ | আপস পপ সী 

নারদ ইতি। ৷ রথাঙ্গী কষ্ঝঃ। 

উদ্ধব ইতি । এষঃ সত্রাজিৎ, আশংসে পৃচ্ছামি। বিরোচনে স্থর্ধয | 

নারদ ইতি | চঞচরীক: ভ্রমরঃ। রভসা কৌতুকেন। 

নারদ ৷ প্রকাস্তে প্রসেনকে অন্বেষণ করি তই শ্রীকৃষ্ঃ গমন করিয়াছেন। | 
উদ্ধব। তাহাই সত্য, কিন্ত যেহেতু জগতের অন্ধকার-হারী-চরিত্র ক্্্য- 

স্বরূপ চাণুরমর্দন শ্রীকৃষ্ণের চত্রিত্রে কলঙ্ক অর্পণ করিতেছে, সেই 
জন্ত থেদপ্রাপ্ত হইয়। আপনার নিকট হইতে মঙ্গলের আশা কব্রিতেছি। 

নারদ। সেকি! তুমি পুগুরীকাক্ষ শ্রীকষ্চের ভক্তিমঞ্জরীর ভ্রমর-স্বরূপ | 
ভক্তিমান্ ব্যক্তির। যখন কৌতুক হেতু কোনও বিষয় আরস্ত করিলে 
তাহাও কংসার্রির আনন্দের কারণ হুইয়। থাকে, তখন তোমার ন্যায় 

প্রিয়তমের কথা আর কি বলিব? যাহ! হউক, অস্ত মহোতসবের 

অনুষ্ঠান কর, যেহেতু, অলৌকিক চমৎকারিতার আকর নেই সকল 
বৃন্দাবন-লীল! দর্শনের উপযুক্ত রমণীয় অবদর তোমার উপস্থিত হইয়াছে। 
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উদ্ধবঃ। ভগবন্! জানন্নপি কিং মাং মুধা প্রলোভয়সি ? যদছয 
কেনাপি শোকশস্ুুলাশঙ্কুলস্য দেবস্যা কুতো নববুন্দাবনা- 

বগাহনেহপি সম্ভাবনা । 

নারদঃ। কঃ শোকশঙ্কোরুপাধিঃ ? 

উদ্ধবঃ। ( কনিষ্ঠেতার্দোক্তে বাক্স্তম্তং নাটয়তি ) 

নারদঃ ৷ (বিহস্য ) 

অপি লব্ধান্থুলীসঙ্গাং যদি নষ্টেতি দৃষ্টিমান্। 
মুদ্্রাং শোচতি রোচিষু$ তত্র কিং করবামভে 8 ৬ ॥ 

বৌ শশী? শীশীশি ০ সি টি 22 শা এ আপা সপ শপ আআ ৯১ পা 

নারদ ইতি । উপাধিঃ কারণম্। 

উদ্ধব ইতি । ব্রাধেতি বক্তব্যে কনিষ্ঠ! ইতার্ধোক্তে সতি। 

নারদ ইতি। দৃষ্টিমান্ চক্ষুম্মান্ ॥ ৬ ॥ 

উদ্ধব । ভগৰন্! জানিয়াও আমাকে কেন বৃথা প্রলুন্ধ করিতেছেন? 

যেহেতু, আজ কোন শোকশেলের দ্বারা সেই দেবশ্শেষ্ঠ শ্রীরুষ্ণের 

হৃদয় বিদ্ধ হওয়ায় তাহার নববুন্দাবন-লীলার প্রবৃত্ত হওয়ার সম্ভাবনা 

কোথায়? 
নারদ। শোকশেলের কারণ কি ? 

উদ্ধব। কনিষ্ঠা-_(্রীরাধিকার উদ্দেশ্তে প্র কথা বলিয়। তাহার বাকা” 

স্তস্ত ঘটিল) 
নারদ। (হান্ত পূর্ব্বক ) চক্ষুষ্মান্ বাক্তিও বদি নিজ অস্গুলীতে শোতিতা 

সমুজ্জল! অন্গুরী ন! দেখিয়! তাহার জন্ত শোকে প্রবৃত হয়, তাহা 
হইলে আমরা তাহার আর কি করিতে পারি ?॥ ৬॥ 



৬ষ্ঠ অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ২৯৯ 

উদ্ধবঃ। (সবিস্ময়ানন্দম্) ভগবন্! কিঞ্িঃছুম্ফদিতা তে 

বাণ্তল্লরী ব্যাকুলয়তি মে মনোমধুপম্। তদতিব্যক্তীক্রিয়তাং, 
সত্যমেব কিমায়ুক্সতী কনিষ্ঠাদেবী ? 

নাবদ2। আয়ুক্সতীতি কিমুচ্যতে ? সা দ্বারবতীমেবালন্ুর্ববতী বর্তৃতে! 

উদ্ধবঃ । ( সরোমাঞ্চম্) কথমিয়মক্রাগতা। ? 

নরদঃ। অক্ষীণং বিভবং প্রজাঞ্চ পরমামভ্যর্থ্য সর্ববাতবনা 

কুর্ববাণায় নিষেবণং বিরহিতাপত্যায় সত্যাঙ্চনঃ | 

সাদ্ধং ছুদ্ধরশঙ্ঘচুড়মণিনা তাং সত্যভামাখায়া 

বিখ্যাতাং প্রণয়ন্দদৌ দিনমণিমিত্রায় সত্রাজিতে ॥ ৭ ॥ 

+দ্ধব হঁতি। উচ্ছুসিতা বিকশিত! । 

শারদ হতি। বিভবং স্তমস্তকম্। হুর্দারঃ ছুর্দাস্তঃ। তাং রাধাম্, প্রণয়ন কুর্ববন্ 1৭। 

ইদ্দব। (বিন্মিত 'ও আনন্দিত হইয়া) ভগবন! আপনার বাকালত। 

কিয্নৎপরিমাণে পুষ্পিতা ভইয়া আমার মনোমধুকরকে ব্যাকুল 
করিতেছে । অতএব স্পষ্ট করিয়া বলুন, সতাই কি কনিষ্ঠাদেবী 
শীরাধিক৷ জীবিতা আছেন ? 

নারদ । জীবিতা আছেন কি বলিতেছ?__-তিনি এখন দ্বারকাপুরী 

অলঙ্কত করিয়। বিদ্যমান । 

উদ্ধব। ( রোমাঞ্চ সহকারে ) কিরূপে তিনি এখানে আসিলেন ? 
নারদ। সর্বতোভাবে নিষ্ঠা সহকারে অর্চনা পুরঃসর অক্ষয় বিভব ও 

সর্বোৎকৃষ্ট অপত্য কামনা করায় নিঃসম্তান পরমমিত্র সত্রাজিংকে 

দিনমপি ছ্রস্ত শঙ্খচুড়েরর মণির সহিত সত্যভাম! নামে বিখ্যাতাঁ 

শ্রীরাধাকে গ্লীতিভরে দান করিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥ 



৩০৯ ললিতমাধবনাট কম্ [ গু অঙ্ক: 

সন্সেহমব্রবীচ্চৈনম্-_ 

প্রণেষ্যতি যশঃ পরং জগতি নারদানুজ্জয়। 

বরায় বরকীর্তয়ে স্ৃতন্ুুরর্পিতেয়ং তব। 
স্তমন্তকমথিশ্চ তে মহিত-মৃত্তিরষ্টৌ মহান্ 

প্রসোষ্যতি দিনং দ্িনং নন্ু হিরণ্য-ভারানয়ম্ ॥৮॥ 

উদ্ধবঃ। কথমম্বরমণিম পীন্দ্রেহস্তিন্নধিকারী সংবুত্তঃ ? 

নারদঃ। রবিলোকগতয়৷ রাধিকয়ৈব তস্মৈ পুষ্পাঞ্জলিন! কল্লিত। 
উদ্ধবঃ। কথমস্তাস্তরণিলোকস্তাধিরোহণমাসীৎ ? 

প্রণেষ্যতি করিষাতি ॥ ৮ ॥ 

উদ্ধব ইতি । অন্বরমণিঃ সর্য্যঃ | কল্িতঃ দণ্তঃ। 

তত্কালে কুরধ্যদেব উহাকে মন্সেভতে এই কথা বলিবা 

ছিলেন-_-এই স্বন্দরী কন্তা নারদের আদেশান্ুলারে শ্রেষ্ঠ কী 
শালী বরে সমপিতা হইলে জগতে তোমার অনুপম ষ* 

বিস্তারিত হইবে, আর এই মহান্ শ্বন্দর শ্মস্তক মণি তোমা 

দ্বারা উপাসিত হইলে প্রতিদিন নিশ্চিত অষ্টভার স্বর্ণ 'প্রদৎ 

করিবে ॥৮॥ 

উদ্ধব। দিনমপি কি প্রকারে এই মণিশ্রেষ্ঠের অধিকারী হইলেন? 

নারদ। শ্রীরাধিক1 হুর্যালোকে যাইয়া এই মণি পুষ্পাঞ্জলিরূপে তাহা 

দিয়াছিলেন। 

উদ্ধব। শ্রীরাধার কি প্রকারে কুর্যযলোকে আরোহণ ঘটিয়াছিল ? 



৬ষ্ঠ অহ্বঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ৩৯১ 

নারদঃ। মোক্ষত্যদ্যতনূমনীক্ষিত-হরিঃ সন্ধ্যামুখে তে সখা 
তুর্ণং পুজি! ততঃ সমানয় মমাভ্যর্ণে বিশীর্ণামিমাম্। 

ইত্যাজ্জাং পিতৃরাকলয্য চতুরা সা চগ্ুধান্নঃ স্ৃতা 

(সৌবং বিশ্বমলত্তয়দ্বিলপিতোদগারাধিকাং রাধিকাম্ ॥ ৯ ॥ 

উদ্ধবঃ। বিশাখায়াত কা বার্তা $ 

নাবদঃ।  গোবিন্দেন সমং সম্বন্ধাদাত্সানং পুর্ণকামং কর্তৃকামস্য 
তামরসবন্ধোরিচ্ছয়া ধর্্মরাজানুজৈব গোকুলে বিশাখা- 

খ্যামবাপ | 

দারদ ইতি । অনীক্ষিতঃ ন ঈক্ষিতে। হরির্ধয়! সা । বিশীর্দাং অতিক্ষীণাং 

চওধাম়ঃ সুর্যযস্ত । বিলাপিতোদগারাধিকাং বিলপিতস্তোদগারেণ।- 

ধিকাম্ ॥ ৯ ॥ 

নাবদ ইতি । তামরসবন্ধোঃ সু্যস্ত | 

নারদ। “শ্রীকৃষ্ককে না দেখিতে পাই অদ্য সায়ংকালে তোমাব সী 

শ্ীরাধিকা দেহত্যাগ করিবেদ, অতএব হে পুভ্রি। তুদি 

বিরহশীরণা ইহাকে শীদ্ব আমার নিকটে লইয়া! আইস” পিত' 

সর্যাদেবের এই আজ্ঞ! প্রাপ্ত হইয়া চতুর! কন্তা কালিন্দী অতিশয় 

বিলাপকারিণী গ্ররাধাকে ক্র্যামগুলে আনয়ন করিয়াছিলেন ॥ ৯ ॥ 

উদ্ধব। বিশাখার সন্বাদ কি? 

শারদ। গোবিন্দের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আপনার বাসন! পুর্ণ 

করিবার অভিলাষে হুর্ধ্যদেবের ইচ্ছায় ধর্মরাজের কনিষ্ঠ! ভগ্মীকে 

গোকুলে বিশাখ। নামে স্থাপন করিয়াছিলেন । 
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উদ্ধবঃ। নূনং বিশাখা-সখ্যেন রাধিকায়ামনুরজ্যতে বমরাজমাতা। 
নারদঃ॥ অথ কিম্, সংভ্ঞায়া বিজ্ঞাপনাদেব তৎপিত্রা। শিলং 

চার্যেণ নববুন্দাবনং দ্বারবত্যামাবিষ্কৃতম্। 

তথাহি-_ 

চালিন্দটীকলিতোপকণ্টমভিতঃ শৈলশ্রিয়ালক্লতং 

ভ্তান্তীরোজ্ভ্বলমাবৃতং ব্রততীভিস্তাভিত্র্ মৈস্তৈরপি । 

সাঙ্গং দ্বারবতী-পুরে জগদলঙ্বম্্ীণ নিশ্ম্নীয় তাং 
রাধামাধবমাধুরী সরিছুপস্থন্দায় বুন্দাবনম্ ॥ ১০ ॥ 

নারদ ইতি । সংজ্ঞাক়াঃ হর্য্যন্ত্রয়ঃ । শিলপাচাধোণ বিশ্বকন্মণ। | 

কালিন্দীতি। কালিন্দ্যা কলিতমুপকঞ্ঠং সামীপ্যং যস্ত তত! হে পি€: 

বিশ্বকর্্নন্! কর্মক্ষমেহলঙ্কম্মীণঃ ৷ রাধামাধবমাধুরী সরিতো 
শ্রবাধ ॥ ১০ ॥ 

উদ্ধব! শুনিয়াছি, বিশাখার সখী বলিয়া যমরাজ-সাতা শ্রীরাধিক'* 

অতিশয় ভালবাসিতেন। 

লাব্রদ । * তাহাই বটে, স্ুর্্যপত্বী সংজ্ঞার মাখেদন অন্ুপারে হাহ? 

পিতা শিল্পাচার্য বিশ্বকম্ম। ছ্বারকাধামে নবরুন্দীবন রচনা করিয়াছেন 

সেই প্রার্থনা থা-_হে জগৎনিন্্ীণে পটু পিতঃ! আপনি শ্রবাধ- 

মাধবের মাধুর্যা-নদী প্রবাহিত করিবার জন্ত দ্বারকাধামে 5৭ 

একটি বুন্দাবন নির্মাণ করুন, যাহা কালিন্দীর কলনাদশাৎ' 

তীরভূমির দ্বারা শোভিত হয়, যাহা তদ্রুপ গোবদ্ধনাদি খশৈলরাছ্েএ 

সৌন্দয্যে অলঙ্কৃত হয়, যাহ সমুজ্জল ভাণ্ীরবনে আবৃত হয় £"' 

যাহ অবিকল বৃন্দাবনের লতা ও বৃক্ষাবলীতে পরিপুর্ণাঙ্গ হয় ॥ ১০ ॥ 
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উদ্ধবঃ ॥ শিল্লীন্দ্রনন্দিনী কথমত্তর প্রবৃত্তা ? 

নারদঃ | রাধিকা-নিবেদনেন। 

উদ্ধবঃ। কীদৃশমিদম্ ? 

নারদঃ | পশ্মন্তী পশ্ুপালমগ্লশিরোমালস্ত লীলাস্থলী- 

ধত্রাহং নিরবাহয়িস্তমভিতঃ স্থাস্তস্ত সন্তপণম্। 

সগ্ভঃ পামরকশ্ম্মণৌ হতবিধেরুদ্বামবিস্ফ(জিতৈ- 
নির্ধতাম্রি ততোহপি পুরমধুনা হা হন্ত ! বৃন্দাবনাত ॥১১॥ 

উদ্ধবঃ॥ দেবি! দিষ্ট্যা রক্ষিতাঃ স্মো বয়ং ভ্রিলোকী-চক্ষুষা 
মিত্রেণ। 

উদ্ধব ইতি । শিল্পীন্্রনন্দিনী সংস্ঞা, অত্র বুন্নাবননিম্মাণে। 

শারদ ইতি | নিববাহয়িষাং নিব্বাহং করিষ্যামি, শিধূতান্মি ক্ষিপ্রাশ্ল্ি ॥ ১১ ॥ 

ডদ্ধব। বিশ্বক্মনন্দিশী এ কাধ্যে প্রবৃত্ত হহলেন কেন? 

নারদ । শ্রারাধিকার প্রার্থনায় । 

ডদ্ধব। মে কিরূপ? 

নারদ | সেই প্রার্থন এইরূপ--হ1 কষ্ট! পাপাচারী হতবিধাতাপন উদ্দাম 

হুব্বপাকে আমি যখন এখন বুন্দাবন হইতে অতিথৃরে শিক্ষিপ্ত! 

হইয়াছি, তখন আমি যাহাতে গোপালক-শিরোমণি শ্রীককের 

শীলাস্থলী ইতস্ততঃ দর্শন করিয়া অবিলম্বে আনার ঝঅন্তঃকরণের 

তুত্তবিধান করিতে পারি--আপনি তাহাবু ব্যবস্থা কক্ুন ॥ ১১ ॥ 

উদ্ধব। (শ্রীরাধিকার উদ্দেগ্তে ) দেবি! ব্রিলোকলোচন স্ুর্যযদেৰ কর্তুক 

আমর। মৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছি। যেহেতু-_সেই নিত্যরদ্ধিশল 

হন্রিলীলাপুর্ণ গান্তীধ্যশীলী বুন্দীবন-ভূমিতে কোনও বূপে কষ্টে 
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যতঃ-_ 

কথমপি নিবসন্ত্যান্তন্ত্র বৃন্দাবনাঙ্ছে 

বিস্থমর-হরিলীলা-পুরগাস্তীরাভাজি | 

অপি তৰ নিবিড়াশা-সেতুবন্ধানুবন্ধৈ- 
রলুভিরভবিষ্যাজ্জীবনং ছুর্নিবন্ধম্ ॥ ১২ ॥ 

ততস্ততঃ £ 

নারদঃ। ততশ্চ শনৈশ্চর-জননী শনৈরবাদীৎ-_ 

ন ব্যাকুলীভব জগজ্রয়-সৌখ্যপারে 
নব্যারবিন্দ-বদনে ! সদনে স্দাহত্র। 

ধ্যেয়ঃ সতাং সবিতৃমগ্ডল-মধ্যবন্তী 
দেব স এব যদয়ং দয়িতস্তবাস্তি ॥ ১৩ ॥ 

উদ্ধাব ইতি । ভাবনয়। শ্রীরাধাং প্রতাক্ষীককতাত ॥ ১২ ॥ 

নারদ ইতি । শনৈশ্চর-জননী ছায়া ॥ ১৩ ॥ 

বাস করিতে থাকিলেও সুদীর্ঘ নিবিড় আশারূপ সেতুবন্ধের বন্ধলে” 

দ্বা্া আপনার ভবিষাজীবন ছুনিবন্ধ তইয়া উঠিয়াছিল__অথাং 

জীবনধারণ দুঃসাধ্য হইয়। উঠিয়াছিল ॥ ১২ ॥ 

তার পর তার পর? 

লারদ। দনস্তর শনৈশ্চর-জননী ছায়। ধীরে ধীরে বলিজেন_হে শব 

কমলমুখি রাধিকে ! তুমি ত্রিলোকস্থ সুখের সারভূতা, তোমার 

দরিত__্বাহাকে সাধুগণ সবিভূমণ্ডল-মধ্যবর্তী দেবতা বলিয়া ধ্যাল 

করিয়া থাকেন, তিনি এই স্থানেই অবস্থান করিতেছেন, অতএব 

তুমি ব্যাকুল হইও না ॥ ১০॥ 



৬ষ্ঠ অঙ্ক ] ললিতমাধবনাটকম্ ৩০৫ 

উদ্ধবঃ। কিমত্র বিশাখয়া নোত্তরিতম্ ? 

নারদঃ | কথং নোল্তরয়িতব্যম্ 1 ষদেতয়া বিহন্যোক্তম_-মাহঃ 1 

সবণে বর্ণযামি, সমাঁকণয়। 

গোপীনাং পশুপেন্দ্রনন্দনজুষেো ভাবস্ত কম্তাং কৃতী 

বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে হুরূহপদবীসধ্ারিণঃ প্রক্রিয়াম্। 

আবিকুর্বধতি বৈষ্ঞবীমপি তনুং তম্মিন্ ভুজৈর্জিযুওভি- 

ধাপাং হস্ত ! চতুর্ভিরদ্ুতরুচিং রাগোদয়ঃ কুর্তি ॥১৪। 

উদ্ধবঃ। কিন্নাম ভগবতা সত্রাজিদনুশিষ্টোহস্তি ? 

নারদ হতি। গোপীনামিতি। কৃতী নিপুণঃ, তশ্মিন্ পশুপেন্দ্রনন্দনে ॥ ১৪ ॥ 

উদ্ধব। বিশাখা উহার কোনও উত্তর দিলেন না? 

নারদ। উত্তর দিবেন লা কেন? যেহেতু, তিনিই হান্তপুর্বক বলিয়াছিলেন, 

দাতঃ সবর্ণে! আমি এ সম্বন্ধে বলিতেছি, শ্রবণ করুন__গোপীগণের 

নন্দনন্দননিষ্ঠ অগ্তের হুরধিগম্য পথে প্রবহমান ভাবের প্রক্রিয়। 

কোন্ কৃতী বাক্তিই বা অবগত হইতে সমর্থ? যেহেতু, আশ্চর্যের 
বিষয় এই ষে, স্বীয় রূপ গোপন করিবার উদ্দেপ্তে কৌতুক বশতঃ 

সেই নন্দনন্দনই যদি জয়শীল চতুভূণজ-সমন্থিত শ্রীনারায়ণ-মু্তি প্রকাশ 

করেন, তবে তাহাতেও সেহ শ্রাকুষ্ণেও গোপিকাগণের রাগোল্লা্ 

সঙ্কুচিত হয় ॥ ১৪ ॥ 

উদ্ধব। ভগবন্! আপনি কি সত্রাজিংকে কোনও উপদেশ দেন 

লাই ? 

৩ 



৩০৬ ললিতমাধবনাট কম [ শষ্ঠ অস্ক: 

নারদঃ। অথ কিম্। 

তথাহি-__ 

মণীন্দ্রং পারীন্দ্রঃ প্রবরমহরন্রিত্বতনয়ং 

বিনিদ্বন্নেতঞ্চ প্রবলমথ ভল্ুক-নৃপতিঃ। 

পরাতুয় স্বৈরী তমপি মুরবৈরী তব ধনং 
তদ] হর্তা পাপ ত্বমসি পতিতস্তাপ-জলধৌ ॥১৫। 

উদ্ধবঃ। ততন্ততঃ ? 

নারদঃ। ততস্তেনোক্ত ম্- 

জ্বলিতে৷ জনঃ কৃশানৌ শাম্য তি তগ্তঃ কৃশান্ুনৈবায়ম্। 

ভগবতি কৃতাগসো মে ভগবানেবাধুনা শরণম্॥ ১৬॥ 

নারদ ইতি। মণীন্দ্রমাত।  পারান্দ্রঃ পিংহঃ নিক্সওনয়ং প্র্নম। 

নিদ্বনাম! সত্রাজিতঃ পিতা, এতং পারীল্ত্রম্ ॥ ১৫ ॥ 

নারদ ইতি । তণগ্তঃ তাপং লীতঃ সন্ ॥ ১৬ ॥ 

নারদ । দিয়াছি বৈ কি! তাহাকে বালিয়াছি-_নিংহ নিদ্ুতনয় 

(প্রসেনকে ) নিহত করিয়া এই মণীন্দ্রশ্রে্ঠকে হরণ করিবে । পরে 

সেই প্রবল সিংকে হত্যা করিয়া ভল্ল,ক-নুপ্তি জাম্ববং” উই। 

গ্রহণ করিবে, অনন্তর তাহাকে পরাভূত কারিষা শ্রীকষ্ণ তোনার 
এ সম্পান্ত হরণ করিলে তখন পাপন্বূপ মি ছুঃখ-দমদ্রে 

নিমজ্জিত হইবে ॥ ১৫ ॥ 

উদ্ধব। তাহার পর কি হইল? 

নারদ। অতঃপর সে বলিল, 'অগ্রিতে দগ্ধ ব্যক্তি যেমন তপ্ত আগ্রগ 

দ্বারাই শান্তিলাভ করে, সেইরূপ সেই ভগবানে অপরাধী আঘাব 

সেই ভগবান্ই এখন আশ্রয়স্থল ॥ ১৬ ॥ 



ষ্ঠ অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৩০৭ 

উদ্ধবঃ। ততঃ কিমুক্তং ভগবতা ? 

নারদঃ। ন যাবদুপসর্পতি প্রতি ভটেভ-কগী ববঃ 

পিনাকিমুখনাকিভিমুকুটিতানুশিষ্টিবিভূঃ। 

মুদা তদবরোধনে কুটিলভাব তানদ্র তং 
্বয়াস্ভ কুলনন্দিনী চিরধু হাধিরাধীয়তাঁম্ 1১৭॥ 

ততশ্চাবরোধনে রাধায়াঃ প্রবেশায় তেন জননী নিযুক্তা। 

উদ্ধবঃ। (সানন্দম্) ত্বয়া কারুণ্যসিন্ধুন! সদ্ধুক্ষিতোহয়ং পৰন- 

ব্যাধিবনেন মহারসায়নেন । 

নারদ ইতি | প্রতিভট1 এবেভাস্তেবু দিংহ£ | পিনাকী শিবঃ। মুকুটবন্মস্তকে 

ধৃতা আজ্ঞ! যস্ত সঃ| অবরোধনে অন্তঃপুরে, চিরং ধূতা আধির্ধয়া স 

আধীর়তাং স্থাপ্যতাম্ ॥ ১৭ ॥ 

উদ্ধব ইতি। সন্ধুক্ষিতস্তপিতঃ | পবনবাধিঃ পাঁতলঃ | 

উদ্ধব। তার পর আপনি কি বলিণেন ? 

পারদ। হে কুটিলচিন্ত! যে পধান্ত প্রতিযোন্ধান্থরূপ হস্তিশাবকের 
পক্ষে যিনি সিংহসদুশ, বাভার আদেশ শিবপগ্রসুথ €দব্তাগণ মন্তকে 

করিয়া বহন করেন, সেই (বস উপস্থিত না জন, ততক্ষণ তুমি 

নীঘ্ব আহ্লাদ সহকারে চিরমনঃপীড়িত সে কুলনান্দনীকে তাহার 

অস্তঃপুরে স্থাপন কর ॥ ১৭ ॥ 

তদনভ্তব সত্রা্জিত অন্তঃপুরে আীরাধাকে প্রবেশ করাইবাঁব 

জন্ত নিজ জননীকে নিষুক্ত করিল । 

উদ্ধব। (সানন্দে) প্রভে!! আপনি করুণাপিন্ধু-_তাই এই মহারসায়ন্রূপ 

ংবাদের দ্বার বাযুরোগগ্রস্ত আমার তৃপ্তিবিধান করিলেন। 



শাসন 5 

৩০৮ ললিতমাঁধ বনাট কম্ [ ৬ষ্ঠ অঙ্ক: 

নারদঃ। হন্ত! সম্ভ.ত-গম্তীর-শোকশুলয়া গোকুলং ব্রজন্ত্যা 

নেদমাস্বাদিতং পৌর্ণমাস্যা। 
উদ্ধবঃ। তামন্তরেণ কা খন্বত্র লালয়িষ্যতি দেবীং ষবীয়সীম্ ? 

নারদঃ | হষ্ট রন্তেবাসিনীমত্রাভিরূপাং নিরূপয়!মি। 
উদ্ধবঃ। কেয়ং পুণ্যবতী ? 
নারদঃ। কুস্্রমরচন চঞ্চুনিকুটানামকালে 

পারণতমতিরাযুর্বেদতন্ত্রে তরূণাম্। 

কলঘিতুমপি ভাবং স্থাবরাণাঁং সমর্থা 

নিবসতি নববুন্দা দ্বারবত্যাং প্রসিদ্ধ! ॥ ১৮ ॥ 

উদ্ধব ইতি । যবীয়সীং কনিষ্ঠাম্। 

নারদ ইতি । তঞ,বিশ্বক ন্্ণঃ | 

নারদ ইতি। নিফুট। গৃহারামাঃ | গৃহারামান্ত নিষ্কুট ইত্যমবঃ | 
পরিণতমতিঃ নৈপুণাং প্রাপ্ত! মতির্যন্তাঃ সা ॥ ১৮ ॥ 

নারদ। হায়কি কষ্ট! গুরুতর শোকশুলে আক্রান্তা হইয়! গোকুণে 

গমন করায় পৌর্ণমাসী ইহ। আস্বাদন করিতে পারিলেন না । 

উদ্ধব। তিনি বিনা এই কনিষ্ঠী দেবী গ্রাধাকে কে এস্ানে লাল" 

করিবে? 

নারদ । এ স্তানে বিশ্বকন্মার শিষ্যাকেই উপযুক্ত! বলিয়া মনে করি | 

উদ্ধব। এই পুণ্যবতী কে ? 

নারদ। যিনি গৃহোগ্যানে অকালে পুষ্পরচনায় সুদক্ষ! তরুগণের আযুকেরদ 

তন্ত্রে যিনি নিপুণমতি, স্থাবরগণের ভাববিজ্ঞানে যিনি সমর্থা, £ে 

দুপ্রাসন্ধ! নববৃন্দ। সম্প্রতি দ্বারকায় বাস করিতেছেন ॥ ১৮ ॥ 



৬ষ্ঠ অন্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৩৯৯ 

উদ্ধবঃ| কিন্নাম তন্বমস্।ঃ কাননদেবীয়ং জানাতি ? 

নারদঃ।| অথ কিমু, যদ্দিয়ং নববুন্দেতি যথার্থ-সংজ্ঞা, তত্রাপি 

জুয়া নিদেশেনানুগৃহীতা। 

উদ্ধবঃ। কীদৃগেষ নিদেশঃ ? 

নারদঃ। প্ররেয়স্তঃ পশুপালিক। বিহরতে যাস্তত্র বুন্দাবনে 

লন্গনী-দুর্লভচি ব্র-কেলিকলিকাকাগুস্য কংসদ্বিঝঃ | 

রাধা তত্র বরীয়সীতি নগরীং তামাশ্রিতা যা ক্ষিতো 

সেবাং দেবি! সমস্ত-মঙ্গল-করীমস্াস্থমঙ্গী-কুরু ॥ ১৯ ॥ 

নাবদ ইতি । লক্ষ্না। হুল ভায়াশ্চিত্রকেলয় এব কলিকান্তাপাং কাণডস্তা- 

শরয়ন্ত । কাগস্ প্রথমান্ুর উত্যনর্ঃ| অজ প্রেয়পীন রাধা 

বরীয়মীতি হেতোরস্তাঃ সেবামঙ্গী কুর্ষিত্যন্বয়ঃ ॥ ১৯ ॥ 

শা শশা শি পেস্ট তি - শ শ্ ০ 

উদ্ধব। এই বনদেবী 1ক শ্রীরাধার তত্ব জানেন? 

নারদ। জানেন বৈ কিঃ যেহেতু ইহার যথার্থ নান পববুন্দা এবং 

তাহাতে আবার ইনি ক্্যপত্রী সংজ্ঞার আদেশের দ্বারা অনুগৃহীতা 

হইয়াছেন । 

টদ্ধব। সে আদেশ কি প্রকার? 

লারদ। লক্ষ্মীর দুললভ নানাবিধ বিচিত্র কেলিকলিকার অস্কর-স্বৰপ 

বুন্নাবন-বিহরণশীল কংসারি শ্রীকৃষ্ণের যে সকল প্রেপ্রনী গোপবাল। 

আছেন, তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট। শ্রীরাধ। বর্তমানে পৃথিবীতে দ্বারকা- 

নগরী আশ্রয় করিয়| রহিয়াছেন, অতএব হে দেবি! তুমি এক্ষণে 

তাহার সর্বপ্রকার মঙ্গলময়ী সেবা অঙ্গীকার কর ॥ ১৯ ॥ 
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উদ্ধবঃ। (সান্রম্) তগবন্! তাঃ পশুপালকিশোরিকাঃ স্মৃতি- 

মারূঢা? স্বান্তমস্মাকং সম্তাপয়ন্তি। 

নারদঃ। মা ভজ সম্তাপম। 

যত2__ 
দৃষ্ট! কামপি কংসবৈরি-বিরহা'দাসাদযস্তী্র্শাম্ 
কামাখ্যা নবকাস্রেণ ললনারাজীঃ কিলাজীহরৎ । 

এতাভিমধুরৈগি বাং পরিমলৈরাশ্বানিতাভিস্তয়া 

তুঙ্গারাধন-তুক্টয়! মণিগিরি-দ্রোণীষ তত্রোষযতে 
উদ্ধবঃ। (সানন্দম্) ভগবন্! পশ্য পশ্য, মুদ্রিতাং পলাঙ্কিকা- 

মন্ুুসরন্থী সত্রাজিত: সবত্রী পুরাস্তব-কক্ষামবগাভতে | 
শশী পিশিস্প ৮ পিসী ১০ 

শি শা শশী তা শি 

নারদ ইতি | নহহতি। অজীভতরং ভারশ্বামাস। 

উদ্ধব ইতি। মুদ্রিতামিত্তি। পলাস্কিকাং দোলাং সত্রাজিতঃ সবি 
সত্রাজিন্নাতা ৷ 

উদ্ধাব। (সাশ্রনেত্রে) ভগনন্! সেই গোপকিশোরিকাগণের কথা শ্মব* 

হওয়ায় আমর অন্তঃকএগ সস্তপ্ত তইতেছে। 

নারদ। হুঃথখ করি9৪ না। যেহেতু_শ্রীরু্চবিরহে ইহারা কোন” 

অনির্বচনীয় দখ। প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া কামাখ্যাদেবী নরকানুপ্ে 

দ্বার। এই ললনারাজিকে ভরণ করাইয়া লইলেন। এই গোপবালাগণ 

কর্তৃক ধূপাশির দ্বার! বিপুলভাবে আরাধনায় তুষ্ট কামাখ্যাদেবী কর্তৃক 

মধুর-বাক্যে আশ্বাসিতা হইয়া ইহারা মণিপব্বতের তদ্রাণিনমূতে 

অবস্থিতি করিতেছেন । 

উদ্ধব। (আনন্দভরে) ভগবন্! দেখুন, দেখুন, সত্রাজিত্তের জননী বস্ত্রাবু ৩ 

দোলার অনুসরণ করিয়া অস্তঃপুরবর্তী কক্ষে প্রবেশ করিতেছে । 
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নারদঃ | তদেহি, স্বধশ্মা মধ্যমধ্যাম্ত মাধবেন্দ্রং প্রতিপালয়াব। 

( ইতি নিঙ্ছরান্তৌ )। 
বিক্ষস্তকত | 

( ততঃ প্রবিশতি সত্রজিন্মাতরমনুসরস্তী রাধা ) 

রাধা । ( সবাথমাকাশে সংস্কতেন ) 

বিচিত্রায়াং ভমাবজনিষতক্চ কন্যাঃ কতি নবা 

কঠোরাঙ্গী নান্তা নিবসতি ময়া কাপি সৃশী। 
মুকুন্দং যন্মুক্তা সময়মহমগ্ভাপি গময়ে 

ধিগস্ত প্রত্যাশামভহ ! ধিগসুন্ ধিজ্ঞাম ধিয়ম্ 8২০ 

কাধেতি। বিচিত্রায়ামিতি। তথিপর্যায়-নাম নাটকভূষণমিদম্। যথা__ 

বিচারস্তান্তথাভাবে বিজ্ঞেযন্তদ্বিপর্বায়ঃ । অন্র উদ্বেগাতিশয়েন প্রত্যাশা, 

ধিককরণাদ্িপর্যায়ঃ | ২০। 
রা শা ৮ শা শি শা শি পিপিপি এ বস ২ পাশা টা পো পাস আপীল 

নারদ । তবে এস. শ্রীকফ্জের দ্বারকানগরীস্থ স্ধন্মা নামক সভার মধ্যস্থলে 

উপবেশন করিয়া মাধবেন্রের অপেক্ষা! করি । 

[ ইহ! বলিয়া উভয়ের প্রস্থান । 
বিফম্তক। 

( অনন্তর সত্রাজিত-জননীর অনুসরণ পরঃসর শ্রীরাধিকার প্রবেশ ) 

+ শ্ীরাধা। ( বাথিত-্ৃদয়ে শুন্তে দৃষ্টিপাত করিয়া সংস্কৃত ভাষায় ) 

এই বিচিত্র ধরাতলে কত কন্তাই ন] জন্মগ্রহণ করিয়াছে ঃ কিন্ত আমার 

্যায় কঠোরাঙ্গী আর কেহই পৃথিবীতে জন্মে নাই। যেহেতু, মুকুন্দকে 
পরিত্যাগ করিয়া আমি কালযাঁপন করিতে সমর্থ হইতেছি। হায়! হায়! 

আমার প্রত্যাশাকে ধিকৃ, আমার প্রাণকে এবং বুদ্ধিকেও ধিক ৪২০ ॥ 

* পাঠীন্তরম্ “ক্ষৌণ্যাবজনিষও 
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( পরিবৃত্য ) 
অজ্জে! কীস এসে! জণো এখ অস্তেউরে ণীঅদি ? 

বুদ্ধা। ণত্তিণি! তস্স মহাতবোধণস্ন দেএসিণে! ণিদেসেণ। 

রাধা । (ম্বগতম্) সো ভনমবদীএ আচারিও অন্ধ সিণিদ্ধোন্ডি 

হৃণীঅদি, তদো জ্জেবব ভমবস্ভেণ ভাণুণা তাদো সন্তাজিদো 
তস্ন বমণে থাবিদো। 

বৃদ্ধা । ণত্তিণি! এহি দেঈএ রূক্কণীএ হথে তুমং সমঞ্জইস্সম্ ॥ 
শপ ০ শা শশী ৩ শী --শাাাাস্াগ শট শীশাশশীশী শশা ীশীশটপাশীাাাী 

আরে! কম্মাদেষ জনোহত্রাস্তঃপুরে নীয়তে ? 

বৃদ্ধেতি। হে নণ্তি, ! তত্ত মহাতপোধনস্ত দেবর্ষেশিদেশেন। 

রাধেতি। ভগবত্যাঃ পৌর্ণমান্ত। ইত্যর্থঃ ৷ আচার্য্যঃ গুরুরিতি যাব 

অশ্মাৎ স্নিগ্ধ ইতি শ্রয়তে। অতএব ভগবত ভান্ুনা তাত: সত্রাজিং 

তস্ত লারদত্ত ইত্যর্থঃ | বচনে স্থাপিত2 । 

বৃদ্ধিতি। ভে নপ্তি,। এহি, দেব্যাঃ কুক্সিণ্যাঃ হস্তে তাং সমর্পায়ষাম , 

(যাইতে যাইতে) আর্যে ! আমাকে অন্তঃপুরে লইবা বাইন্তেডেল 

কেন? 

বদ্ধ । নাতিনি। মহাতপোধন দেবধষি নারদের আদেশেই শহথ। 

যাইতেছি | 

রাধা । (ম্বগত ) তিনিই ত ভগবতী পৌর্ণমাসীর আচার্য আনাদেব প্রতি 

তিনি অতিশয় ন্েহশীল, এই কথা শুনিয়াছি, এই জন্যই ভগবান্ সদা 

পিতা সত্রাজিংকে সেই দেবষির আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে বলিয়াছেন। 

বুদ্ধা। নাতিনি! এস, এই দেবী রুক্মিণীর হস্তে তোমাকে সমর্পণ 

কব্িতেছি । 
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(ততঃ প্রবিশতি সপরিবার! চক্দ্রাবলী) 

চন্দ্রাবলী | সহি মাহবি ! সমন্তলমণিং মগ্গিতং পশিদে! 
অজ্জউত্তে! কীস বিলম্দেদি ? 

মাধবী। ভট্িদারিএ! পরম্পি তথ কিম্পি কজ্জন্তরং হুবি- 
স্সদি। 

রাঁধা। (স্বগতম্) ভাণদক্ষি ভাণুণ, বচ্ছে! জাব সমন্ত 
মাহবেণ তৃহ মণিবন্ধে ণ বন্ধিঅদি তাৰ সরহস্সং দে পটমং, 

ণাম সম্ঘরণিজ্জং ভ্ি। 

চন্ত্রাবলীতি । সখি মাধবি! স্তমস্তক মণিং মার্গয়িতুং প্রস্িত আধ্যপুত্রঃ 
কম্মাছ্িলম্বতে ? 

মাধবীতি। ভর্ুদারিকে ! পরমপি তত্র £কমপি কাধ্যাস্তরং ভবিষ্যতি । 

রাধেতি। ভণিতাম্মি ভান্ুনা, বসে! যাবৎ সশ্তমস্তকে! মাধবেন তব 

মণিবন্ধেন বধযতে, তাবৎ সরহস্তৎ তে প্রথমং নাম প্রাধোতি 

লামেত্যর্থঃ | নশ্ববণীয়মিতি । 

( অনন্তর সখীগণের সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ) 

চন্ত্রাবলী। সি মাধবি! আধ্যপুক্র শ্তমস্তক-মণির অনুসন্ধানে বাইয়া 

এত বিলম্ব করিতেছেন কেন? 

মাধবী । রাজনন্িনি ! সেখানে হয় ত অন্ত কোনও কার্ধা উপস্থিত 

হইয়া থাকিবে । 

রাধা । (স্বগত) স্বর্ধ্যদেব আমাকে বলিয়াছেন, বসে! যে পর্য্যন্ত মাধব 

তোমার মণিবন্ধে স্তমস্তক-মণি বাঁধিয়া না দেন, সে পর্যন্ত তুমি তোমার 

প্রথম নাম অর্থাৎ শ্রীরাধিকা নাম গোপন ব্লাখিও। 
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চন্দ্রাবলী। (বিলোক্য) হলা! কা এসা জরদী-মুত্তিমদীএ 

অউরুববরূব-লচ্ছাএ সমং এখ আজঅচ্ছদি ? 

রাধা । (চন্দ্রীবলীমালোক্য ম্বগতম্) সাহু, মাক্রীপুরভরিদা এসা 

রাইন্দমহিসী, গোউলকিসোরী-সোরত্রং বিঅ ধারেদি। 

বৃদ্ধা। ( উপস্থত্য ) দেই রূপ্লিণি। সমন্তমপ্লসঙ্গে কিদাবরাহেণ 

মহ পুত্তেণ সন্তাজিতেণ অপ.পণো পুত্তী এস! সচ্চভাম। 

চন্দ্রীবলীতি। সখি! কা এষ! জরতী-মৃর্িমতা। অপুর্বরূপ-লক্ষ্যা সমম 

অত্রাগচ্ছতি ? 

রাধেতি। সাধু) মাধুরীপুরভহা এষা বাজেন্দ্র-মহিষী, গোকুলকিশোরী- 
সৌরভ্যমিব ধাররতি । 

বৃদ্ধেতি। দেবি কক্সিণি। শ্তমন্তক প্রসঙ্গে কৃতাপরাঁধেন মম পুভ্রেণ 

সব্রাজিতা আত্মনঃ পুক্রী এষ! সত্যভানা রাজেন্্রীয় উপহারী- 

চন্ত্রাবলী। (লক্ষা করিয়া) সখি! অপূর্বরূপবতী লক্ষ্মীর সহিত কে এ 

বুদ্ধ আসিতেছে ? 

রাধা । (চন্দ্রাবলীকে লক্ষ্য করিয় স্বগত )কি চমৎকার । এই রাজেন্ধ- 

মহিষী মনোহর মাধুধ্যরাশি-পুর্ণ হইয়। ঠিক ষেন ব্রজকিশোরীর সৌরভ 

ধারণ করিয়াছেন। 

বৃদ্ধা । (সমীপে যাইব! ) দেবি রুঝ্সিণি ! স্তযমন্তকেব ব্যাপারে আমার পুক্র 

সত্রাজিৎ রাজেন্দ্রের নিকট অপরাধ করিয়া নিজের কন্তা এই 

সতাভামাকে রাজেন্ত্রকে উপহার দিয়াছে, অতএব ইহাকে নিজ 
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রাইন্দস্ন উবহারীকিদা, তা পিঅদহী সোহা রাণসিণেহমানুরী 

সোহগ্গাহিআরিণী তুএ করণিজ্জা | 

রাধা। (ম্বগতম্) কামং বুডঢা পলবেছু, কেঅলং দিণেসস্স্ 

নিদেস বিস্সম্তেণ এখ পইট্ঠক্ষি। 

চক্্রাবলী। অজেজে! ধণ্রন্ষি, জাএ ঈদিসো সহীজণো উবখিদেো, 

তা তুমং অগ্পণে' ঘবং জাতি, অহং কৃখু সচ্চন্তামং পড়িবাল- 

হলস্ম্। 

রদ্ধা। জহ ভণই দেঈ। (ইতি নিজ্ান্তা )। 

কুতা, তত প্রিদ্নখা-সাধারণপ্েহনাধুরীসৌভাগ্যাধিকা!রণী বয় 

ক্তবা।। 

পাধেতি । কামং রুদ্ধা প্রণপতু, কেধলং দিনেশহ্য নিদেশ-বিশ্রস্ত্রেণাত্র 

প্রবিষ্টান্মি । 

চজ্দ্রাবলীতি | আর্য ! ধন্ান্সি, য্ত। মম ঈদৃশঃ সখীজল উপস্থিত, ত 

ত্বশঙ্মনো গহং যাহি, অহং থলু সতাভামাং প্রতিপালগিষ্যামি | 

ব্দ্ধেতি। যথ! ভণতি দেবী । 

_ প্রিয়সখী জ্ঞান করিয়া তদুপযুক্ত ন্নেহ-মাধুত্রী ও সৌভাগ্যের অধিকারিণী 

করিতে হইবে। 

বাধা । (স্বগত) বুডরী যাহা ইচ্ছ1 প্রলাপ বকিতে থাকুক, আমি কেবল 

সূর্য্যদেবের াদেশ-বশেই এ স্থানে প্রবেশ করিয়াছি ৷ 

টন্দ্রাবলী। আর্ধো । আমার এতাদুশ সখা আসিয়। উপস্থিত হওয়ায় আমি 

ধন্য হইলাম, তবে আপনি নিজগৃঙ্ভে গমন করুন, আমি নিশ্চয়ই 

সত্যভামাকে প্রতিপালন করিব । 

বৃদ্ধা। আপনার যাহ। আজ্ঞা! ৷ ( এই বলিয়! প্রস্থান ) 
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চন্দ্রীবলী। (জনান্তিকম্) সহি মাহবি! পেক্খ এসো অজ্জ- 

উন্তস্ন সচ্চ-সংকপ্দা সেছু বিমদ্দণে! সচ্চভামাএ সোন্দেব 

পুরো ধীরং বি মং আন্দোলেদি। 

মাধবী । ভ্রিদারিএ! সচ্চং ভণাসি, এসা তুন্ধ বিস্তুমং উপপ্লাদেদি। 
চন্দ্রাবলী। হলা! মুঞ্চ মে সলাহণং ণং কৃখু অসারূপ পং রূবং 

এদম্। 

( পুননিভাল্য সংস্কতেন ) 

দৃষ্টিব“হভ্যপরতিং শরসিতানুপুবৰী 
নআীকরোত্যধরপল্ল বতাআতাঞ্চ। 

চন্ত্রাবলীতি । ( জনান্তিকম্ ) অর্থাৎ চন্দ্রাবলী মাধব্যাঃ কর্ণে লগিত্বাশ । 

সখি নাধবি! পপ্ত, এষ আধ্যপুক্রস্ত সত্য-সংকল্প তাসেতুবিনদ্লঃ 

সত্যভামায়াঃ সৌন্দ্্যপুরে! ধীরামপি মামান্দোলয়তি । 
মাধবীতি। ভর্তুাারিকে ! সত্যং ভণাসি, এষা তব বিভ্রমমুৎপাদর তি । 

চন্ত্রাবলীতি | সখি মুঞ্চ মে শ্লাঘনম্১ নূনং খলু অপারূপ্যং রূপমেতত। 

ুষ্টিরিতি। উপরতিং শান্তি বিষয়গ্রহণাভাবেন চাঞ্চল্য কটাক্ষাঁদা, 

চন্্রাবলী ॥ (ও জনাস্তিকে ) সখি মাধবি। দেখ, আর্ধ্যপুত্রের সত্যসংকল্লতাবৰপ 

পেতুভঙগ্গকারী সত্যভামার এই সৌোন্দধ্যব্রাশি, আমি ধীর! হইলে 

আমাকে আশঙ্কায় বিচলিত করিতেছে । 

মাধবী। রাজনন্দিনি! সত্যকথাই বলিতেছ, ইহাকে দেখিলে কমি 

বলিয়াই ভূল হইবে। 

চন্ত্রাবলী। সখি! আমার রূপের গৌরব আর বাড়াইও ন।--আমি নিশ্চধ 

বলিতেছি, এ রূপের তুলনা নাই ৷ (পুনর্বার নিরীক্ষণ করিয়া সংস্কৃতে। 

ইহার দৃষ্টি শাস্তিপুর্ণা) নিশ্বাসপরম্পরার় অধর-পল্লব কম্পিত হয় 

শে শপ | পা শী পাসিপ্পািশি্প তা 
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গণ্ুদ্বয়ী চ পরিচুম্বতি কম্মুকান্তিং 
মদিস্ময়ং স্থিতিরিয়ং স্থতনোস্তনোতি ॥ 

সাধবী। ণুণং কানিরাঅ-কপ্নআ অম্বা বিঅ এস! কস্মিং বি পুরিসে 

বদ্ধরাআ হুবিস্সদি | 

চন্্রাবলী। ( সংস্কতেন ) 

মাধুর্য্যং মধুরিপু-বিপ্রয়োগতাজাং 

তন্বঙ্গী মুলুরিয়মঙ্গ কৈস্তনোতি | 
প্রাকৃত্যঃ প্রিয়মখি । মাধুরীং কিমেতাং 

দৈম্যেহপি প্রথযিতুষ্ার্তয়ঃ ক্ষমন্তে ॥ 

ভাবতো| শ্বসিতানপুবৰী শ্বাস-পরম্পর1 | পরিচুদ্বাতি চুম্বদবং সংষূলক্কি 
স্ুতনোঃ সত্যভামায়াঃ 

দাধবীতি। নূনং কাশিরাভ-কন্তবা অন্বা ইব এষা কশ্রিন্পপি পুকবে 
বদ্ধরাগ! ভবিষাতি। 

চন্দ্রাবলীতি। অঙগকৈঃ আঙ্গিকভাবৈঃ : তদেহি, পরীক্ষাবহে অন্তাশ্চিত্ব- 

বুত্তিম্। 

তাহার তাম্রকান্তি হাস করিতেছে, গণ্দ্য় কথ্বুকাস্তির খোভার অনুকরণ 

করিয়াছে, এই সুন্দরীর এইরূপ অবস্থা আমার বিস্ময়-বদ্ধন করিতেছে। 

খাববী। নিশ্চয়ই কাশ্লিরাজকন্ঠ! অস্বার স্তায় ইনি কোনও পুরুষের প্রতি 
অন্ুরাগিণী হইয়াছেন । 

ন্দাবলী। ( সংস্কৃত ভাষায় ) শ্রীরুষ্চবিরহিনীগণে যে মাধুর্যা পরিদৃ 

তইয়া থাকে, এই তনঙ্গীর অঙ্গসমূহে তাহারই বিস্তার পরিদষ্ট হইতেছে? 
হে প্রিয়সথি ! যদি এই পীড়া প্রাকৃত হইত, তবে দৈগ্তাবস্থায়ও কি 
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তা এহি পরিক্খন্ধ সে চিত্তবুত্তিম্ । 

( ইত্যপস্থত্য ) 

সহি সচ্চভামে ! এসা অপ্পণো সবামি, এদং তুজঝং 

সিণিজ ঝদি মে হিঅঅম্। 

রাধা । £ স্বগতম্) ণাসচ্চং ভণাদি, জং মহবি চিত্তং তধা। 

(প্রকাশম্) 

দেই ! তদো ধর্ন্ষি। 

চন্দ্রাবলী। বহিণি! কীস তুমং ছুম্মণ] লক্খীমসি ? 

সথি সত্যভামে ! এষা আত্মনঃ শপামি, এতৎ তুত্যং স্িহ্াতি মে 

হাদয়ম্। 

রাধেতি । নাপত্যং ভণতি, যত মমপি চিত্তং তর্থা । 

হে দেবি! ততো ধন্তাম্মি। 

চক্ত্রাৰলীতি । ভগিনি। কম্মাত্বং ছুন্মুন লক্ষাসে $ 

এইরূপ মাধুরী প্রকাশ পাইতে পাবে? অতএব £স, ইভা চিত্রা * 

পরীক্ষা কর! যাউক্ । 

(নিকটে গমন পূর্বক) সথি, সতাভামে ! তোমার প্রণতি 

আমার মেহের সঞ্চার হইতেছে, ইহা আমি নিজের শপথ করি 

বলিতেছি। 

বাধা । (স্বগত) মিথ্যা নহেঃ কারণ, আমারও চিত্ত রূপ হইয়াছে । 

(প্রকাণ্তে ) দেবি! আমি ধন্ত হইলাম । 

চন্ত্রাবলী। ভগিনি! তোমাকে হুঃখিতা দেখাইতেছে কেন ? 
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রাধা । দেই! এখ অহং তাদেণ পপহং পেসিদক্ষিত্তি, মে 
দৌল্মণস্লম্। 

চন্দ্রাবলী। হলা! মা উত্তক্ষা, অজ্জউত্তস্স হে তুমং সম- 
প্লইস্সম্ | 

রাধা। ( সদৈহ্যম্) দেই ! সচ্চং জ্জেবব জই সিণিদ্ধাসি, তদো 

এববং সববধা পুণো ণ কৃখুবাহরিস্সসি | 

( ইতি কাকুভিরমস্তি )। 

চক্্রাৰলী। সহি! তদো ভণাহ, কধং এথ পিবলিছুং ইচ্ছসি ? 

রাধেতি। দেবি! অত্রাহং তাতেন প্রণভং (প্রধষিতাম্মীতি, মে দৌম নম্তম্ । 

চন্দাব্লীতি । সি! মা উত্তম্ম আধ্যপু্রন্ত হস্তে ত্বাং সমগাবষ্যাঁম | 

রাধেতি। দেবি! সত্যমেব যদি ক্লিগ্ধাণি, হদা এবং সর্বথ। পুনন” খলু 

ব্যাহাষ্যপি। 

চক্ত্রাবলীতি । সখি! তদা ভণ, ক্থমাত্র নিবস্থৃমিচ্ছসি ? 

রাধা। দেখি! পিতা এখানে সহন। আমাকে পাঠাহয়াছেন, এহ জন্ত নন 

ভাল নাহ। 

চন্দ্াবলা। সথি! অস্থির হইও না, আধাপুত্রের হস্তে তোমাকে সমর্পণ 

করিব । 

বাধ।। ( দৈস্ত-সহকারে ) দেবি! সত্যহ যদি আপান আমাকে স্সেহ 

করেন) তবে পুনরায় কখনও এবপ কথা বলিবেন ন।। 

(এই বলিয়। মিনতি সহকারে নমস্কার করিলেন ।) 

চন্ত্রাবলী। সখি! তবে কেন এখানে বাঁস করিতে হচ্ছা করিয়াছ ? বল। 
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রাধা । দেই! জণ্থ পুরিস ণামবি ণ স্ণীমদি, তণ্থ জ্জেবব 

এসে! জণেো রক্খীমছু, জধা তহিং অগপ্পণে! ববদসেসং 

সমাবেদি। 

চন্দ্রাবলী। ( সানন্দমপবার্ধয ) মাহবি! অন্ধ কাদববং ইমাএ 

চেন দিট্ঠিআ! অন্তশ্িদং, তা গছুঅ দিপ্রপসাদং ণঅবন্ধুং এপ 

আণেহি। 

মাধবী । (স্মগতম্্) সানু মন্তিদং, জং তণ্থ ণঅবুন্দাবণে রাই- 

ন্দস্স প্লবেসসস্তীবিণাবিণখি, তা জধা' রহস্সভেদো ণ হোদি, 

রাধেতি | ত্র পুরুষ-লাম অপি ন শ্রায়তে, তাত্রেব এয জনো রক্ষযতাম, 

যথ। তঠি আত্মনে ব্রতশেষং সমাপয়তি । 

চন্রাবলীতি। দাধবি! অন্মা্ৎ কর্তৃব্যমঃ অনম়া এব দিষ্টা] 'অভাথিতম, 

তত গত্বা দন্ড প্রনাদাং নববুন্দামব্রানয় | 

মাঁধবীতি। সা মন্ত্রিতম্, বর নববুন্দাবনে রাজেন্ত্রস্ত প্রবেশসম্তাবনাপি 

রাধা। দেবি । যেখানে পুরুষের .নামও লা শুনা যায়, তথায় 

আনাকে 'ব্লাখুন, যাহাতে আমি এইরপে নিজের ব্রত শেষ করিতে 

পারি। 

চন্রাবলী। ( আনন্দে কাণে কাণে ) মাধবি ! আমাদের যাহা কর্তব্য ছিল, 

ভাগ্যক্রমে ইনি তাহাই প্রার্থনা করিয়াছেন, অতএব প্রমাণ প্রদানানন্থর 

নববন্দাকে এখানে আনয়ন কর। 

মাধবী । (ম্বগত) ভাল পরামর্শ করিয়াছেন, কারণ, নববুন্দাবনে রাজেপ্রে 4 

প্রবেশের সম্ভাবনা নাই ; অতএব যাহাতে রহস্ত প্রকাশ না হয়, 
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তধা ভ্রিবারিমা পিদেসমিসেণ দ্িববং করাবিঅ ণমবুন্দং 

আণিস্সম্। 

(ইতি নিজ্ঞান্ত! ) 

নাধা। (স্বগতম্) বহিণী চন্দ।'অলীবব ইমং দেঈ মে পড়িভাদি। 

( প্রবিশ্ঠ নববৃন্দয়! সহ মাধবী ) 

মাধবী । দেই! আমঅদা এস! ণঅবুন্দা । 

চন্দ্রাবলী। ণঅবুন্দে ! পেক্খীঅদ্ব, এসা মে সহী সচ্চভাম]1। 

নাস্তি, 'তৎ যথা! রহস্তভেদো ন ভবতি, তথ। ভর্ভুদারিক। নিদেশ- 

মিষেণ ছলেনেত্যর্থঃ | দিবাং শপথমিত্যর্থঃ, কাররিত্বা নববুন্দামান- 

দ্িষামি। 

পাধেতি । ভগিনী চন্দ্রাবলী ইব ইয়ং দেবী মে প্রতিভাতি । 

নাধবীতি । আগতা এষ নববুন্দ! । 

চন্থাবলীতি । নববুন্দে ! প্রেক্ষ্যতাম্, এবা মে নখী সত্যভাম। | 

কত্রীঠাকুরাণীর আদেশচ্ছলে সেইরূপ শপথ করাইয়। নববৃন্দাকে 

আনয়ন করিতেছি । (ইহ। বলিয়া প্রস্থান ) 

বাধা । (স্বগত) আমার নিকট এই দেবী ভগিনী চক্্রাবলীর ন্যায় 

প্রতীত হইতেছেন। 

(নববৃন্দার সহিত মাধবীর প্রবেশ ) 

মাধবী । দেবি! এই যে লববৃন্দা আপিয়াছেন। 

চ্দ্রাবলী॥। নববুন্দে! দেখ+ ইনি আমার সখা সত্যভামা | 
২১ 
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নববুন্দা। ( বিলোক্য সখেদমাত্মগতম্ ) 

প্রসাদীকৃত্য দেবস্য ময়ি নিষ্মাল্যমন্থরম্ 

দেব্যা কারিত-দিব্যায়াং রাধৈব কখমপ্যতে ? 

রাধা। (স্বগতম্) কধং সা এস। গঅবুন্দা ? 

( ইত্যুপসর্পতি ) 

নববুন্দা। (স্বগতম্) হা ধিক! কষ্টম্্! রভসেনাগ্া কৃত 

শপথ হতাস্যি । 

রাধা । (সাক্রমাত্বগতম্) অন্গহে ! ইদং তং চ্চেঅ কিম্পি 

পীদন্যরম । 

নববুন্দেতি । কারিতদিব্যায়াং কারিত-শপথায়াম। 

রাধেতি । কথমেষ! নববুন্দা ? 

নববৃন্দেতি । রভসেন অবিচারেণ। 

রাধেতি। অহো! ইদং তদেব কিমপি পীতাম্বরম্। 

ন্ববুন্দা। ( দেখিয়! ছুঃখিতভাবে মনে মনে ) দেবোত্বম শ্রীকৃষ্ণের নিম্মালা- 

বসন আমাকে পুরস্কার দিয়া আমাকে দেবী চন্দ্রাবলী শপথ 

করাইয়াছিলেনঃ এখন আবার রাধিকাকে আমার হন্ডে সমর্পদ 

করিতেছেন কেন? 

রাধা । (স্বগত ) কি, ইনিই কি নববৃন্দা ? 

( ইহা বলিয়। নিকটে গেলেন ) 
নববৃন্দা। (ম্বগত) হা ধিক! কি কষ্ট! আজ আমি বিনা বিচারে শপথ 

করিয়া বিনষ্ট হইলাম । 

রাধা । ( অশ্রপূর্ণ-নয়নে স্বগত ) অহে।! ইহা কি সেই পীতাঙ্বর | 
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(ইতি সবৈব্লব্যং বিলোকয়তি ) 

ববন্দা। (স্বগতম্ন) 
জনিত-কনক-লক্ষমী-বিভ্রমে দুষ্টিমস্রিন্ 

গতবতি চিরকালাদংশুকে কংসহস্ত্ুঃ | 

অলঘুভিরপি ষত্তৈতু স্তরাং সম্বরীতুং 
বিকৃতিমতুলবাঁধাং হস্ত ! রাধা দধাতি ॥ 

চন্দ্রাবলী। ( সশঙ্কম্) ণঅবুন্দে! পুচ্ছীঅদ্ব, কীস সচ্চা দুউলং 

পেক্খন্তী ভেন্মলদি ? 

নববুন্দেতি ৷ ক্রম-নাম গর্ভসন্ধাঙ্গমিদম। তথাচ-_ভাবজ্ঞানং ক্রমো বছ। 

চিন্তামানার্ঘসঙ্গতিঃ ৷ অত্র নববৃন্দায়া রাধায়া ভাৰনাৎ। চিস্তামান- 

হরিচিহৃম্ত তন্তাং দর্শনাচ্চ ক্রম: | কনকম্ত লক্ষ্মীবছিভ্রমঃ সাদৃশ্ং যন্ত 

তম্মিন কংসহস্করংশুকে দৃষ্টিং গতবতি সতি রাধাইতুক্বাধাং 

বিকৃতিং দধাতি | 

5ন্দাবলীতি। নববৃন্দে! পৃচ্ছাতাম্, কম্মাৎ সত্য! দূকুলং পত্তান্তী বিহ্বলেতি 
বিহ্বল! ভবতি। 

( এই বলিয়। ব্যাকুলতার সহিত দেখিতে লাগিলেন ।) 

নবরন্দা। (ম্বগত) বহুকাল পরে উজ্জ্বল স্ুবর্ণ-সদৃশ শ্রীকৃষ্ণের এই পীত- 
বসনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়! শ্রীরাধার যে গুরুতর বিকার উপস্থিত 
হইয়াছে, হায়! শ্রীরাধা তাহ! বিশেষ যত্ব করিয়াও সম্বণ করিতে 

যাইয়! 'অতুলনীয় বাধ প্রাপ্ত হইলেন। 
চক্্রাবলী। (শঙ্কিতভাবে ) নববৃন্দে ! পত্যা বস্ত্র দেখিয়া! বিহ্বল হইলেন 

কেন, তাহা! জিজ্ঞাসা কর। 
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নববৃন্দা । দ্ুকূলেহস্মিন্ কার্তন্বর-মহসি বিস্তারিত-দূশো 

বপুঃ কিং তে ফুলৈরবহতি তুলনাং নীপকুহথমৈঃ। 
ক্রটস্তীতিঃ কিন্থা স্ফটিকমণিমালাভিরুপমাং 

ভজন্তেমী ক্ষামোদরি ! নয়নয়োস্তোয়পৃষতাঃ ॥ 
রাধা । (সাবহিত্থম্) ণঅবুন্দে! মহ বহিণীবিঅ তুমং দীসসি, 

তদে পক্জুন্থঅন্ষি। 

নববৃন্দা। (স্বগতমূ) বন্ধ্যোইয়ং রাধিকাসঙ্জোপনে দেব্াঃ 

প্রয়াসভরঃ। ন হি কৌন্তভমনীব্দ্র-মরীচি-মগুলী পুগুরী- 
কাঁক্ষ-বক্ষস্তটামন্তরেণান্যতস্তিষ্ঠতি | 

নববৃন্দেতি। কার্তন্বরং সুবর্ণম তোয়পুষতা! জলবিন্দৰত। 

রাঁধেতি। (সাবহিখং আকারং গোপর়িত্বাহ ) নববুন্দে! মম ভগিনীব তব 

দম্তসে, ততঃ পধুঠৎসুকাইস্রি | 

নববুন্দেতি । দেব্যাশ্চন্দ্রাবল্যাঃ প্রয়াসভর2। বরারাগি নাতির 
শা স্প্পপপীি সী শি এ -শিশ ্পী - সা শট সি রশ ৭৮ পদ শশী ০ আসত ---স্- স্পা পিশিশ শশী শিস চে 

নববৃন্দা। যে সুন্দরি! সুবর্ণবর্ণ এই বসনের প্রতি দৃষ্টি বিস্তার করিষ্ক 
কেনই ব1! তোমার শরীর প্রন্ফুটিত কদগ্ব-কুসুমের ন্তায় পুলকাবণী 

ধারণ করিতেছে? আর কেনই বা তোমার নয়নযুগল হইতে ছিব 
স্কটিকমালার ন্যায় অশ্রবিন্দু নির্গত হইতেছে? 

রাধ!। (ভাব গোপন করিয়া ) নববৃন্দে! তোমাকে আমার ভগিনীর শ্তায় 

দেখাইতেছে, সেই জন্ঠই আমি বিহ্বল হুইয়! পড়িয়াছি। 
নববুন্দা । (স্বগত ) দেবীর শ্রীরাধাকে গোপন করিবার এই গুরুতর চেষ্টা 

একেবারেই নিক্ষল। মণিশ্রেষ্ঠ কৌন্তভের কিরণমালা শ্রীরুষে 

স্থল ব্যতীত অন্ত কোথাও অবস্থান করে না। 
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চন্দ্রাবলী। (রাধা-হস্তমাদায় ) ণঅবুন্দে ! এসে অগ্পণো বহিণী, 

তুহ হথে সমপ্লিদা। 

নববুন্দা। দেবি! বাটঢমন্কম্পিতান্মি। 

চক্দ্রাবলী। বহিণি সচ্চে! জাহি ণঅবুন্দাএ সমং অগ্লণে। 

অহিরুইদং বাসন্তীচউস্সালং তথ পুপ্ফোবহারিণী মে বউলা 

তুমং পরিচরিস্সদি । 

বাধা। দেই! মন্দভাইণী এস| রাহিআ সমএ স্থমরিদবব৷ । 

চক্দ্রীবলী। ( সশঙ্কম্) হলা! কিলং ভাঁণদং তুএ? 

চন্দ্রাবলীতি। নববৃন্দে! এষ আত্মনো৷ ভগিনী, তব হস্তে সমপিতা। 

চন্জাবলীতি । ভগিনি সতো । যা হি নববৃনয়। সমং আত্মনোইভিরুচিতং 

বাসন্তীচতুঃশালং তত্র পুষ্পোপহারিণী মে বকুল! ত্বাং পরিচরিষ্যতি । 

বাধেতি । দেবি! মন্দভাগিনী এষ। রাধিকা সময়ে স্মর্তব্য!। 

চন্দ্রাবলীতি । সখি! কিং ভণিতং তয়! ? 

চম্ত্রাবলী । (শ্রারাধিক!র হস্ত গ্রহণ করিয়া) নববুন্দে ! ইনি আমার নিজের 

ভগিনী, ইহাকে তোমার হস্তে সমর্পন করিলাম । 

নববৃন্দা। দেবি! অত্যন্ত অস্কগৃহীত! হইলাম । 

চন্ত্রাবলী। ভগিনী সত্যে! তুমি নিজের প্রাথিত বাসন্তী চতুঃশালে 

নববৃন্দার সহিত গমন কর। সেখানে আমার পুশ্পোপহারিণী বকুল৷ 

তোমার পরিচর্যা! করিবে। 

প্রাধা। দেবি! মন্দভাগিনী এই রাধিকাকে কখনও কখনও স্মরণ 

করিবেন 

চন্ত্রাবলী। ( শঙ্কিতভাবে ) সখি! তুমি কি বলিলে? 
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রাধা । (সাশঙ্কমাত্মগতম্ ) হদ্দী হদ্দী! গুরুও পমাদে! ! 

(প্রকাশম্) 

দেই! আরাহিআ এসা ত্তি। 

নববৃন্দা। (রাধয়৷ সহ পরিক্রামন্তী স্বগতম্) 

বসন্তী শুদ্ধাস্তে মধুরিমপরীত৷ মধুরিপো- 

রিয়ং তন্বী সম্ভঃ স্বয়মিহ ভবিত্রী করগতা। । 

বৃতাঙ্গীমুত্ত,নৈরবিকলমধূলী-পরিমলৈঃ 

প্রফুল্লাং রোলম্বে নবকমলিনীং কঃ কথয়তি ? 

( ইতি রাধয়। সহ নিজ্জ্ঞান্তা ) 

রাধেতি । হা ধিক হা ধিক । গুরুঃ প্রমাদঃ | 

দেবি! আরাধয়তীতি আরাধিক! বতপর! ইত্যার্থঃ। এষ! ইতি । 
নবরূন্দেতি। শুদ্ধান্তে অন্তঃপুরে । প্রসিদ্ব-নাম নাটকভৃষণমিদম্। তথাচ-_ 

প্রসিদ্ধিলোকবিখ্যাতৈররখঘৈঃ  স্বার্থপ্রধানম্। অব্র লোকবিখ্যাতগ্ত 

ফুল্লকমলিনী রোলম্ব-প্রসঙ্গম্ত কথনে স্বার্থন্ত রাধামাধবসঙগমন্ত 

প্রধানং প্রসিদ্ধেঃ । 

বাধা । (ভীতভাবে স্বগত) হা ধিক! হা ধিক! বড়ই ভুল করিয়াছি । 

( প্রকাশ্ঠে ) দেবি! আমি আপনার আরাধিকা, তাহাই বঝাঁণলাম । 

নববুন্না । (শ্রীরাধিকার সহিত যাইতে ষাইতে স্বগত) এই মাধুর্ধ্যপরি- 

পূর্ণ! সুন্দরী শুদ্ধ অন্তঃপুরে অবস্থান করিলেও ইনি অনতিবিলম্বে 

শ্রীকৃষ্ণের হস্তগত হইবেন; অভিনব মধুগন্ধে পূর্ণ নবকমলিনী বিক- 
শিতা হইলে ভ্রমরকে কে তাহ! সংবাদ দিয়া থাকে? অর্থাৎ ভ্রমর স্বয়ং 

তথায্র গমন করিয়! থাকে | (ইহ বলিয়। শ্রীরাধার সহিত প্রস্থান) 
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মাধবী । ভট্রিদারিএ! কা কৃখু অস্মাণং সঙ্ক1। ? জং সো কিলনি- 

বন্ধে উদ্দীপ্পদি। 

চ্দ্রাবলী। সহি! কাক্খু কুলবদী ভত্তণে! অরদিং পি জাণন্তী 
কাঠিগং রক্ষিতুং পহবেদি ? 

(নেপথ্যে ) 

রস্তাস্তস্তাবলীনাং রচয়ত পদবী সীন্দি বিশ্যাসবন্ধং 

গন্ধাস্তঃশীকরাণাং বিকিরত নিকরং সত্বরং চত্বরেষু। 

দেবীভির্রিব্য-পুষ্পীবলিভিরকলিত-স্থ্ধ্যমা কীধ্যমাণে! 

বিশ্বেষাং নেত্রবীঘীমুদময় মুদগাদুদিগরন্ বৃষ্ণচন্দরঃ ॥ 

গাধবীতি। ভর্তৃদারিকে ! কা খলু অন্মাকং শঙ্কা, যৎ সকিল নিবন্ধ 
উদ্দীপ্যতে। 

চ্রাবলীতি। সখি! ক1খলু কুলবতী ভর্ত,ররতিমপি জানতী কাঠিন্তং 
রক্ষিতুং প্রভবতি ? 

দাধবী। রাজকন্তে! আমাদের আর তয় কি? যেহেতু, সেই প্রতিজ্ঞার 
কথা স্মরণ করাইয়া! দিলেই হইবে। 

১ক্্রাবলী। সখি! কোন্ কুলবতী রমণী স্বামীর আপক্তিশুস্ত ভাব 

জানিয়াও কঠিন৷ হইয়! থাকিতে পারে? 

(নেপথ্যে) 

তোমরা রাজপথের সীমাদ্বয্জে কদলীবৃক্ষ সকল সজ্জিত করিয়! 

রোপণ কর, শীদ্র চত্বর-সমূহে সুগন্ধিজল সেচন কর, দেবীগণ 
কর্তৃক দিব্য পুষ্পাবলীবৃষ্টির দ্বারা শোভিত হইয়া জনগণের ধৈর্য্য 

নণ-পুরঃসর বিশ্বজনের নেত্রপথের আনন্দদানকারী বুষ্চন্দ্র শ্রীক্ণ 

উদ হইলেন। 
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'মাধবী। ভর্রিদারিএ ! দিটঠিআ বিজঅদ্দি হুআরবদীণাধো তা 

নেবচ্ছঘরং পরিসেহি ॥ ২১ ॥ 

(ইতি নিজ্ঞান্তে ) 

( ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষ্ণঃ) 

কষ । (সখেদম্) 

বিদ্ভোতিন্যকলঙ্ক-কু্কৃমময়ী চর্চা মমাজস্য যা 

মালা কণতটম্য চম্পককৃত1 যা সৌরভোদগারিণী। 

যা সিদ্ধাগ্নচুর্ণ-শীতলতরা! হৈমীশলাকা-দুশো- 
স্তাং রাধাং কথমন্তরাপি ধিগসুংস্্,ট্যন্তি মে রাত্রয়ঃ॥ 

মাধবীতি। ভর্ভদারিকে ! দিষ্ট্য/ বিজয়তে দ্বা্রবতীনাথঃ, তৎ নেপথ্যগুহ 

প্রবিশ ॥ ২১। 

মাধবী । রাজকন্তে! ভাগো দ্বারকানাথ আগমন করিতেছেন, অতএব 

বেশগৃহে প্রবেশ কর ॥ ২১ ॥ 

(এই বলিয়া উভয়ের প্রস্থান )। 

(কৃষ্ণের ও পশ্চাতে মধুম্ঙ্গলেব প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ। (খেদের সহিত ) ষে বিদ্যত্বরণী সুন্দরী আমার অঙ্গের কুদ্ধুম 

লেপের স্ায়, যিনি আমার কঠতটের স্গন্ধ-বিস্তারিণী চম্পকমা'ল' 

সমশ। এবং যিনি আমার নয়নঘয়ের নিকট দিদ্ধ অঞ্জনচূর্ণে বিচি 
স্থশীতল স্বর্ণশলাকাস্বরূপা হা ধিকৃ! সেই শ্ট্রীরাধিক1 বিন/এ* 

সকল রাত্রি আমার প্রাণ নাশ কব্পিতেছে। 
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মধুমঙ্গলঃ। ( কুষ্ণস্য করে মণিং পশ্যন ) পিঅবঅস্স! 

রাহিআ-কঞালঙ্কারে। মণিন্দো কহং দিনাকরেণ লন্ষো ? 

কৃষণঃ। (সখেদমূ্) 
অনুদিনমতিনঅ! কুর্ববতী পুর্ব মাসীৎ 

পিতৃপতিপিতুরধ্যং গর্গবাক্যেন রাধা । 

ইতি বন্ুলরুচীনাং বীচিভিত সা পরীতং 

মণিবরমুপহারং নুনমস্যৈ চকার ॥ ২২ ॥ 

মধুমঙ্গলঃ (| পেক্্খ এস কিরণ-কন্দলীহিং কিম্পি বেলক্খণং 

ধারেই মণিন্দো । 

মধুমঙ্গল ইতি | প্রিয়বয়ন ! রাধিকা-কঠালঙ্কারো মণীন্দ্ঃ কথং দিবাঁকরেণ 

লব্ধঃ? 

রুষ্ণ ইতি। পিতৃপতিঃ ধমঃ। ধর্্মরাজঃ পিতৃপতিঃ সমবর্তী পরেতরাট্ 

ইত্যমরঃ ॥ ২২ ॥ 

মধুমঙ্গল ইতি । পঞ্ঠ, এষ কিরণ-কন্দলীভিঃ কিমপি বৈলক্ষণাং ধারয়তি 

মণীল্দ্্ঃ। 

মধুমঙ্গল। (কৃষ্চের হস্তে স্তমস্তক মণি দেখিয়া ) প্রিয়সথে! রাধিকার 

কণভুষণ এই শ্রেষ্ঠ মণি কি প্রকারে দিবাকর প্রাপ্ত হইলেন ? 
কুচ । (সথেদে) শ্রীরাধিক। পুর্বে গর্গমুনির বাক্যান্ুদারে প্রতিদিন 

'অতি নম্রভাবে হৃর্যযর্দেবকে অধ্যদান করিতেন- বোধ হয়) এই ভাবেই 

তিনি নিশ্চিতই হুূর্য্যদেবকে এই বুকিরণমালা-পরিবৃত এই মণিবর 

উপহার দিয়াছিলেন ॥ ২২1 

মধুমঙ্গল। দেখ, কিরণাবলীর দ্বারা এই মণিবর কিরূপ বিপরীত লক্ষণ 

ধারণ করিয়াছে । 

শা পপ সে স্সপসাপ র র্ 
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কৃষ্ঃ। সখে! ঘনচৈতন্যবিবর্তোহয়ং, ন প্রাকৃত-রত্ু-সাধারণীং 
ধুরমারোঢ মর্থতি । 

( ইতি স্থামন্তকং বক্ষস্তটে নিধাঁয় সবাষ্পম্) 

ধন্যঃ সোহযং মণিরবিরলধ্বাস্তপুঞ্জে নিকুণ্তে 

শ্মিত্বা স্মিত্বা ময়ি কুচপটীং কৃষ্ট বতুযুন্মদেন। 
গাঢ়ং গুঢ়াকুতিরপি তয়! মন্ুখাকূতবেদী 

নিষ্ঠীবন্ যঃ কিরণলহরীং হ্রেপয়ামাস রাধাম্ ॥২৩॥ 

কৃষ্ণ ইতি । ঘনানন্দঃ স্বরূপঃ । ধুরং ভারম্। ধুস্ত 'স্তাতারচিস্তয়োরিতি 

কোষঃ | 

ধন্য ইতি । অবিরলঃ নিবিডঃ | তয়া রাধয়। কুচপটযা বা গৃঢ়াুতির্যস্ত সঃ। 

ঠীবন্ নিক্ষিপন্ ীবু নিরসনে ইতি পাঠীৎ প্রকাশয়গ্লিতার্থঃ ॥ ২৩॥ 

কৃ । পথে! এই মণি ঘনানন্দস্বরূপ, কখনও প্রাকৃত রত্বের সহিত 

সাধারণভাবে ইহার তুলনা হইতে পারে না।--( ইহ! বলিয়৷ স্তযমন্তক- 

মণি বক্ষোদেশে ধারণ করিয়া অশ্রপূর্ণলোচনে ) ধন্ত এই মণি! আমি 

নিবিড় অন্ধকারপুঞ্জ-পর্ণ নিকুপ্জ-মধ্যে হাসিতে হাসিতে মত্তভাবে 

শ্রীরাধিকার কঞ্চুণিকা৷ আকর্ষণ করিবার সময় আমার মুখভাবে আমার 

মনের প্রঁকাস্তিক অভিপ্রার জানিতে পারিয়া শ্রীরাধিকার স্তনবন্ধে 

গাঢ়রূপ আচ্ছাদিত এই মণি কিরণলহরী প্রকাশ করিয়া তাহাকে 
লজ্জিত করিক়াছিল ॥ ২৩॥ 
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মধুমঙ্গলঃ। পিঅবঅস্প ! সুদং মএ, জাম্বস্তস্দ সআসাদো 

এসে মণীন্দো তূএ লঙ্ধো। 

কুষ্। অথ কিম্। 

মধুমঙ্গলঃ। কধং লদ্ধো ? 

রুষ। সখে! স ভল্ল.কমল্লঃ স্ববিলাস্তরে মাং বিলোমচেষ্টং 

বিলোক্য শঙ্কিত-রত্বাপহারঃ সম্প্রহারমারেভে। 

মধুমঙ্গলঃ 1 তদো তদো? 

নধুমঙ্গল ইতি । প্পরিয়বয়ন্ত | শ্রতং জাম্ববতঃ সকাশাৎ এষ মণীক্তরত্ব়। 

লব্ধঃ | 

*ধুধঙ্গল ইতি । কথং লব্ধঃ? 

ক ইতি । বিলোমচেষ্টং প্রতিকুলচেষ্টম্। সংপ্রহারং যুদ্ধম্। 

নধুমঙ্গল ইতি । ততম্ততঃ? 

মধুমঙ্গল। প্রিয্বয়স্ত ! আমি গুনিলাম, তুনি জান্ববানের নিকট হইতে 

এই মণীন্দ্র প্রাপ্ত হইয়াছ। 
কঞ$। তাহাই বটে। 

নধুমমল। কিরূপে পাইলে? 

ক্$। সেই ভল্লকশ্রেষ্ঠ আমাকে স্বীয় গর্তমধ্যে গ্রাতিকূলচেষ্টা-পরায়ণ 

দেখিয়া রত্ব 'পহরণেব আশঙ্কায় আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃপ্ত 
হইয়াছিল। 

খধুমঙ্গল। তার পর, তার পর? 
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কৃষ্ণঃ। ততশ্চিরায় মছিজ্ঞানতঃ সমাপ্তে তু তশ্মিন্ মহাসংগ্রাম. 
তন্ত্রে বশ্ত্রিতঃ স মন্ত্রী মাং সামোদমবাদীত-__ 

কচ্চিন্তীমে স্মরসি জলধো সেতুবন্ধানুবন্ধম্ 
কচ্চিন্্ং বা দশমুখশিরঃ-কন্দুকোত্ক্ষেপকেলিম্। 

তদ্বিস্মর্ত,ং চরিতমথবা নাসি শক্তে! যদেষ 

প্রাঞ্চং রত্বাহরণ-মিষতঃ কিস্করং সংস্করোধি * ॥২৪॥ 

মধুমলঃ। তদো তদে!? 

রুষ্ণ ইতি । যক্ত্রিতঃ সম্কুচিতঃ। 

কচ্চিদ্িতি। প্রাঞ্চং প্রাচীনং কিন্করং মাং শং স্ুখরূপং করোষি সংস্করোধষীঠি 

পাঠাস্তরম্ ॥ ২৪ ॥ 

মধুমঙ্গল ইতি। তততস্ততঃ | 

কৃষ্ণ । তাহার পর বহুকাল পরে সেই মন্ত্রী জাম্ববান্ আমার শ্বরূগ 

সম্যক্রূপে অবগত হইয়া সেই সংগ্রাম হইতে বিরত হইল 'এ৭ং 

আমাকে আনন্দসহকারে বলিল-_চে প্রভে। ! সেই ভয়ঙ্কর মুর 

সেতুবন্ধের কথ কি আপনার কখনও স্মরণ হয়? দশাননের মস্তক 

উদ্ধে নিক্ষেপ করিয়া কন্দুকক্রীড়ার কথ! কি আপনি কথনও শ্মবণ 

করিয়৷ থাকেন? অথব। সেই লীলা আপনি বিস্বৃত হইতে সমর্থ নচেন 

বলিয়াই রত্ব-হরণচ্ছলে এই প্রাচীন কিন্করেন স্থথবিধান করিতেছে” 

বা সংস্কার-দাধন করিতেছেন ?॥ ২৪ ॥ 

মধুমঙ্জল। তার পর, তার পর? 

* “শংকরোষি” ইতি পাঠাস্তরম্। 
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রুঞঃ। ততো হেমকুট্রিমাপিতায়াং মাং নিবেশ্য মণীন্দ্রমানেতং 

প্রকোষ্ঠান্তরং প্রবিষ্টে ভল্লুক-চক্রবপ্তিনি, মুহূর্ততঃ কাপি 
জরতী মদভ্যর্ণমাসাগ্ভ নিবেদিতবতী, তাত ! তন্মিন হঠাদা- 

কৃষ্টমানে মণীন্দ্রে জান্ববতঃ কুমারী বিপদ্ধতে অনাকৃষ্টমানে 
খল্লিষ্-দৈবতস্য তে বিপ্রলস্তঃ সম্ভবতীতি মহাসঙ্কট-জন্বাল- 
মগ্রস্যা জান্ববত* করাবলম্বং ভবন্তমন্তরেণ নান্যং পশ্যামি। 

ততস্তামবোচম্, বৃদ্ধে! তশ্মিন্নব্টভ্ত-কদন্োদগারিণি 
মণৌ ধনতৃষ্ঞোপাধিঃ কিমন্ত্াঃ গৌরবোন্নাহঃ ? 

রু্ণ ইতি । বিপদ্চতে প্রাণং ত্যজতি। বপ্রলস্তঃ বিরোধঃ। জন্বালঃ 

কর্দিমঃ। করাবলম্বং সহায়ম্। 

বুদ্ধে ইতি । স্থুবর্ণন্ত সমূহমুদগারিতুং শীলং যস্ত তশ্মিন। ধনতৃষ্জ। উপাধিঃ 

কারণং ষত্র সঃ। অস্ত। জাম্ববত্য। আগ্রহাধিক্যম্। 
সপ পপ শপ? পা সপ পাপা 7 পাশা 

কৃষ্ণ । অতঃপর আমাকে স্বর্ণমন্দিরে রত্বথন্রায় উপবেশন করাইয়া! সেহ 

তল্ল.ক-চক্রবর্তী এই নণিশ্রেষ্টকে আনয়ন করিতে প্রকোষ্টান্তরে প্রবেশ 

করিলে, মুহুর্তকালমধ্যে এক জন বৃদ্ধা অস্তঃপুর হইতে আসিয়। আমাকে 

নিবেদন করিল, প্রভো৷ ! বদি বলপুর্ববক জান্ববান্ সেই মণি আকর্ষণ 

করে, তাহা হইলে জাম্ববানের কন্তা কুমারী জান্ববতীর প্রাণ থাকে 

না) আর যদি মণি গ্রহণ না| করে, তাহা হইলে ইষ্টদেব আপনার সহিত 

বিচ্ছেদ ঘটে, অতএব এই মহত সঙ্কট-কর্দমে পতিত জাম্ববান্কে 

আপনি ভিন্ন আর কাহারও উদ্ধারের সামর্থ্য নাই। 

অনন্তর আমি সেই বুদ্ধাকে বলিলাম, বুদ্ধে। সেই মুব্ণভার- 

প্রদবকারী মণির প্রতি আসক্তির কারণ ধনতৃষ্ণা, তাহা কি জাশ্ববতার 

পক্ষে অধিক গৌরবের বিষয় ? 
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ধাত্রী। তাত! নহি নহি। 

রত্বং যদ! দিনকর-প্রতিমন্ময়োচি- 

ল্প ক-মগুলপতিঃ স্বয়মাজহার। 

এতত্তদা ক্ষণমবেক্ষ্য সরোরুহাক্ষী 

সা ক্ষীণধৈর্যয-নিকরা বিকল! বভুব ॥২৫॥ 

সাম্প্রতমপি বসা 

খিচ্যন্তী ঘটিকাং ক্রমেণ ঘটয়ত্যক্ষামবক্ষোজয়ো- 

জিত্রনস্তী চ মুহুমু হুর্তমুপরি ত্ত্রাণস্থয বিন্যস্ত তি । 
ধন্তে নিশ্বসতী চ নীর-কণিকা কীর্ণীস্তয়োর্নেত্রয়ো- 

রিথং বন্ধুমিব স্মন্তকমসো। ধৃতাঙগমালিজতী ॥ ২৬ ॥ 
শা তা সি 2০ 

ধাত্রীতি। দিনকরস্ত প্রতিমন্দতুলাং রোচিধস্ত তৎ। আজহার আনা 

বান। এতৎ রত্বম্। সরোকরুহাক্ষী জান্ববতী ॥ ২৫ ॥ 

সাম্প্রতমিতি । ঘটিকাং ব্যাপ্য ধৃতাঙ্গম্॥ ২৬ ॥ 

ধাত্রী। প্রভো! তাহা নহে ॥ ভল্লু ক-চক্রবর্তী যখন এই দ্দিতী' 

দিনকর-সদৃশ উজ্জল রত্ব স্বয়ং গ্রহণ করিলেন, তখন সেই কমললয়ণ। 

জান্ববতী এই রত্বকে ক্ষণকাল দেখিতে ন। পাইয়! ধৈর্য্য হীন। ও বিহ্বন্গা 

হইয়া পড়িয়াছে ॥ ২৫ ॥ 

এখনও বন! খেদ করিতে করিতে ক্রমাগত ঘটিকাকাল ধরি 

এই মণিকে স্থুলস্তনযুগলের উপর ধারণ করিতেছে, কখনও বা মুহূর্ত 
কাল ধরিয়! নাদিকার উপর স্থাপন করিয়া! মুহুমুছ আস্রাণ করিতেছে, 

কখনও বা অশ্রপূর্ণ নেত্রদ্বয়োপরি ধারণ করিয়া নিশ্বাসত্যাগ করিতেছে, 

এইরূপে কম্পিতাঙ্গী এই জান্ববতী বন্ধুর স্তায় স্তমস্তককে আলিঙ্গল 

করিতেছে ॥ ২৩ ॥ 
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মধুমঙ্গলঃ । তদে! তদে? 

কৃষ্ঃ। ততশ্চ কৌতৃকেনাহমাক্রান্তমনান্তামবাঁদিষম্, ধাত্রিকে! 
কিমত্র কারণম্ ? বদেষ! তত্র রত্ধে প্রাজ্যং রজ্যতি। 

ধাত্রী। তাত! কম্তদ্বিজ্ঞাতুমীষ্টে ? 
যত£-__ 

রত্বে রতিস্তে মহতী কিমত্র 

সা ভঙ্গুরভ্ররিতি পুচ্ছমান! । 

নিশ্বস্য নিশ্বস্ত তনোতি বাম্পং 

মুখেন্দুমাবৃত্য পটাঞ্চলেন ॥ ২৭ ॥ 

মধুমঙ্গল ইতি । ততস্ততঃ? 

রুষ্$ ইতি। প্রাজ্যং প্রচুরম্। 
ধাতরীতি। ইতি পৃচ্ছমান1 সা ভঙ্কুরত্রঃ সতী বাম্পং তনোতান্বয়ঃ ॥ ২৭ 

্ধুমঙ্গল। তার পর, তার পর? 

কৃষ্ণ । এই কথা শুনিয়া আমার মন কৌতুহলে আক্রান্ত হওয়ায় আমি 

তাহাকে বলিলাম__-ধাত্রিকে ! এই রত্বে ইহার এইরূপ অসামান্ত 

আনুরক্তির কারণ কি? 

ধাত্রী। প্রভো ! কে তাহা! জানিতে চেষ্টা করিবে? যেহেতু--এই রত্বে 
তোমার এত আসক্তি কেন? এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেই সে ত্রভঙ্গি 

পুরঃসর বন্ত্রাঞ্চলে মুখচন্দ্র আবৃত করিয়! দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কন্পিতে 

কন্পিতে অশ্রত্যাগ করিতে থাকে ॥ ২৭॥ 
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ততস্তামভ্যধাম্, ধাত্রি! কিমেষ। ব্যাহরস্তী তিষ্ঠতি ? 
ধাত্রী। কল্যাণীতিত্যতিভিরধিকং রাধিকামাধবাখ্যং 

বড পঞ্চালী মিথুনমতুলং নিম্মমে নিশ্মলাঙ্গী। 

তন্ঠান্যোন্ত-প্রণয়-মধুরৈঃ সঙ্গমালাপরনৈঃ 
খেলস্তী সা ক্ষপয়তি গলদ্বাষ্পধারং দিনানি ॥২৮॥ 

ততত্তদাকণ্য গস্তীর-বিষ্ময়ারন্ত-সম্বীত-চিত্তস্তামেবাহং 
সশান্ত্যমবাদ্দিষম্, ধাত্রিকে ! £" কীদৃশপধ্চালিকাঘ্ন্দং তদব- 

লোকে কৌতৃঙ্লবানস্যি । 
তত ইতি। অভ্যধাম্ অপুচ্ছম্ । 
ধাত্রীতি। পঞ্চালিক। পুল্রকা স্তাঘন্ত্রদস্তাদ্দিভিবুতা। মিথুনমুগলং 

প্রতিম-যুগাম্।  সঙ্গমো মিলনমালাপং কথনঞ্চ তত্র যে বঙ্গাঃ 

কৌতুকানি তৈঃ॥ ২৮ ॥ 
ততঃ ধাত্রীবচনম্, সশান্তাং সমধুরম্। 

৮ স্পট পা পেশ ১০ 2৯০: পি 

শি শি সস” শলাী্াি্। পিসি 

তদন্তর আমি তাহাকে জিজ্ঞানা করিলাম, ধাত্রি! উনি 
কিরূপ আচরণে কালযাঁপন করেন? 

ধাত্রী। এই নির্শলাঙ্গী কুমারী অতিন্ুন্দর ছ্যতিসমন্থিত ব্রাধিকামাধব- 

নামক যুগলমুণ্তি নির্মাণ করিয়া তাহাদের পরস্পরের প্রতি প্রণয়গল 

মধুর আলাপনের, মিলনের ও কৌতুকের দ্বার! ক্রীড়া করিতে করিতে 

অশ্রপূর্ণলোচনে দিনযাপন করিয়। থাকে ॥ ২৮॥ 

অনন্তর ধাত্রীর কথা শুনিয়া! আমার চিণ্ত অতীব গল্ভীর-বিল্মতে 
আক্রান্ত হওয়ায় আমি তাহাকে মধুরবচনে বলিলাম-_ধাত্রিকে । 

সেই প্রতিমান্ধর় কিরূপ, তাহা! দেখিবার জন্ত আমি কৌতুহুলাক্রাসথ 

হইয়াছি। 
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ধাত্রী। তাত! তদদভূতং জগন্মগুলোত্তংসয়োঃ স্ত্রী-পুংসয়ো- 
যুগ্মম্। 

তয়োহি । 

ত্বগালোকে স্যঃ স খলু তব তুল্যাকৃতিধরঃ 

পুমান্ মে স্মেরাস্যঃ স্মরণ-পদবীমভ্যপগতঃ। 

নজ'নে সাধন্যা ক নু বসতি পুণ্যে জনপদে 

বদীক্ষারস্তে সা স্মৃতিমুপজিহীতে বরতন্ুুঃ ॥২৯।॥ 

মধুমঙ্গলঃ। তদে! তদে!? 

কৃঝ2। সা কক্ষান্তরমাসাদ্য জাম্ববতী-চিত্তমুন্তস্তয়ামাস বগুসে। 

তৰায়ং পঞ্চালিকয়োধঃ শ্যাম: পুমান্ স কৌতুকা বিগ্রহা- 
শশী শশা? শীট টা তি শি শি শশী শশা কিনি পপ সপ 

হদালোকে ইতি । যন্তা রাধায়াঃ প্রতিমর্তদর্শনারস্তে | উপজিহীতে 

উপগচ্ছতি। ওহাড্ গতৌ ॥ ২৯ ॥ 

নধুনঙ্গল ইতি । ততস্ততঃ ? 
কৃষ্ণ ইতি । কক্ষান্তরং প্রকোষ্টান্তরম। উত্তভ্তয়ামাল উৎ্মৃকয়ামাস | 

ধারা। প্রভো। গে প্রতিমাদ্য্র জগন্মগুলের সর্বশ্রেষ্ঠ স্র-পুরুষের 

বুগল। তাহাদের মধ্যে তোমাকে দর্শন করিয়া তোমার তুল্য 

আকৃতিধাব্রী__হাশ্তবদন সেই পুরুষ-প্রতিম। আমার স্মরণপথে উপস্থিত 

হইল, আর সেই স্ত্রী-প্রতিমাকে দেখিলে বাহাকে মনে পড়ে, ন৷ জানি, 

সেই ধন্ট। সুন্দরী কোন্ পুণ্যময় জনপদে অবস্থান করিতেছেন! ॥ ২৯ ॥ 

নধুনঙ্গল। তারপর, তার পর? 

₹ষ্ণ। তাহার পর সেই ধাত্রী কক্ষান্তরে গমন করিয়া জান্ববতীর চিত্তকে 

ওংস্ুক্যে পূর্ণ করিয়া কছিল--বৎসে ! তোমার এই বিগ্রহ-যুগলের 

২২ 
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স্তরেণ জঙগমী-ভাবমঙ্গীকৃত্য পর্যক্কিকামধ্যমধ্যাস্তে তদডুতং 

দৃষ্টেরপরোপক্ষী ক্রিয়তাম্। (ইন্যাকর্ণা চ) 
রাধায়াঃ প্রতিমাং মণি প্রণযিনীং বিন্যন্থা ধাত্রী-করে 

স৷ সগ্ঠস্তরুণা তিরোহিত-তনুর্মাং বীক্ষ্য পু্ৎসথকা। 
ক্রোশন্তী শিথিলীকৃত-ত্রপমপধ্বস্তাঙ্গ-বণোন্ন তি 

সাতঙ্কং নিপপাত মচ্চরণয়োরস্কে কুরঙগেক্ষণা ॥ ৩০ ॥ 

(ইতি বৈবশ্যং নাটয়তি ) 

মধুমগলঃ। ( স-সম্ত্রমং পাণিং প্রসাধ্য ) পিঅবঅস্প ! মহ তখং 

ওলন্বেহি। 

রাধায়া ইতি। মণিপ্রণয়িপীং মণিরচিতামিত্যর্থঃ। তরুণ বৃক্ষেণ তিরোচিতা 

তন্র্স্তাঃ সা। অঙ্কে নিকটে ॥ ৩০ ॥ 

মধুমঙ্গল হতি। প্রিক্বরস্ত ! মম হস্তং অবলম্বন্ব । 

মধ্যে যিনি শ্তামবণ পুরুষ, তিনি কুতুহলাক্রান্ত হুইয়! অন্ত দেহে ভক্ষম- 

ভাৰ ধারণ করত পধ্যস্কমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, অতএব ভা 

সেই অপূর্ধ মু্তিকে সাক্ষাতে প্রত্যক্ষ কর। 

(ইহ। শুনিয়া) ধাত্রীর করে রাধিকার মণিবিনিন্মসিতা প্রা তা 

স্থাপন করিয়।৷ সেই কুমারী তৎক্ষণাৎ বৃক্ষের অন্তরালে নিজ তনু গোপন 

করিয়া আমাকে অবলম্বন করত ওৎস্ক্যভরে কাদতে লাগিলেন 

এবং লঙ্জাবিরহিতা৷ হইয়। বিবর্কলেবরে বিগলিতাঙ্গে সেই হর্ণনযণ। 

আতঙ্কভরে আমার পদপ্রান্তে পতিত হইলেন ॥ ৩০ ॥ 

(ইহা! বলিয়া বিহ্বল হইলেন ) 

মধুমঙ্গল। ( সদস্রমে হাত বাড়াইয়1) প্রিয়বয়ন্ত ! আমার.হন্ত ধারণ কর। 
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কৃষ্ত॥ (তথা কৃত্বা সগদ্গদম্) 

উপতরু ললিতাং তাং প্রতাভিজ্ঞায় সন্তঃ 

প্রকৃতি-মধুররূপাং বীক্ষ্য রাধাকাতঝ। 

মণিমপি পরিচিন্বন্ শঙ্খচুড়াবতংসং 
মুকুরহমুদঘূর্ণ ভূরিণা স্ম্রমেণ ॥ ৩১ ॥ 

নধুমঙ্গলঃ | হাঁ হী পিমবসসস ! এসো কান্জজং পথ অস্থস্স 

দিহরিণীলাছো। 

( ইত্যুতৎকুজন্) 

স্ও ইতি । উপতরু তরোঃ সমীপে, সেয়ু ললিতা হতি জ্ঞাহা। সিদ্ধি- 

নান নাটকভৃষণমিদম 1 অতকিতেপপনঃ শ্যাৎ সদ্ধিরিষ্টার্থসঙ্গমঃ | 

অত্র ইষ্টহ্য ললিতাদি-সঙ্গ মস্তাতকিতত্বাং দিদ্ধিঃ ॥ ৩১ ॥ 

৮407 ইতি । মাশ্চরধ্যম্ ! প্রিয়বয়ন্ত 1 কাঞ্জিকাং প্রাথামানন্ত শিখরিণা- 
খাঁ 
হজ | 

14 (তাহাই করিয়া গদ্গদস্থরে) হঠাত সেহ রুর অন্তরালে 

অবস্থিত জান্ববতীকে ললিতা বলিয়! জানিতে পারয়। এবং স্বভাব- 

মধুরা সেই শ্রীরাধিকার আকৃতি দর্শনে সেই দণিকে শঙ্খচুড়ের 

শরোভূষণরূপে চিনিতে প!রিয়৷ অত্যন্ত সশ্রমের সহিত আমি মুভমুভঃ 

ঘণিত হইয়াছিলাম ॥ ৩১ ॥ 

'টনঙ্ল। কি আশ্চর্যা ! প্রিয়বয়ন্ত ! ইহ! ত কান্তিকাপ্রারথথীর পক্ষে 

শিথরিণীলাভ ! ( ইহ বলিয়। উচ্চরবে )১-- 
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ভো! এদং মহাঁসোক্খ-বিকখোহেন প্পফুটুই 

হিঅমং, তা ধারেহি মম্। 

কৃষ্ণ । সখে! ক্ষণমব্যগ্রঃ সমাকর্ণয়। 

মধুমগলঃ। ( সধৈর্যাম্) তদো তদো ? 
কৃষ্ণঃ। শাক্তিভেতৃভিঃ কো'মলালাপমাধুরীভিঃ সাস্ত্বিতাপি সবক 

মুক্তকণং ক্রন্দন্তী মামবাদীৎ__ 

অলিন্দে কাঁলিন্দী-কমল-স্ত্ররভৌ কুগ্তবসতে- 

বলন্তীং বাস্স্তী নবপরিমলোদগারি-চিকুরাম্। 

ত্বদুৎসঙ্গে নিদ্রান্ুখমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং 

কদাহং সেবিগ্যে কিশলয়-কলাপ-ব্যজনিনী । (৩২) 
শপ পল শা শশা শি শি নি শপ ৮ শি শি ০ 

ভো! এতৎ নহাসৌখা-বিক্ষোভেণ প্রশ্ফুটতি মে হ্ৃদয়ম, £ং 

ধাব্রয় মাম্। 

নধুমজল ইতি । ততস্ততঃ? 

কৃষ্ণ ইতি ! অলিন্দে নে নবীন-পত্রাণাং সমূহে! ব্যজনমন্তি যঙ্গ" 

সা। কলাপো! ভূষণে বছে তণীরে নংহতে চেতি কোষঃ ॥ ৩২ ॥ 

সথে! এই মহালুখের উদ হওরায় আমার হৃদয়-পন্প অন 

আনন্দে কুটিয়। উঠিতেছেঃ অতএব আমাকে ধর। 

কৃষ্চ। সথে! আর ক্ষণকাল ইধর্ময ধারণ করিয়। শ্রবণ কর । 

মধুমঙ্গল । ( ধৈর্যা সহকারে ) তার পর, তার পর? 

কৃষ্ণ । শান্তির হেতৃভৃত কোমলালাপ-মাধুরীর দ্বারা সান্তনা প্রাপ্ত হইয়:£ 

সেই স্ুুকষ্ঠী মুক্তকঠে ক্রন্দন করিতে করিতে আমাকে বলিতোদ_ 
আমি কবে আবার কালিন্দীজ্তাত কমলগন্কে স্বুরভিত কুঞ্জের অগ 

বসম্তকালীন নবপরিমল-বিস্তাবিতচিকুরা তোমার ক্রোডে নিদ্রান্বখে 
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ততঃ প্রগাটতরোুকগীপরীতেন হ্দ্বাম্পমুদ্রা ময়াপি 

চিরাত্রস্া মুদঘাটিতা | 
হস্ত ললিতে ! সবিধমনৃত-নিদ্রা মুদ্রিতাক্ষস্থ্য যাস্তা 

মুুরিয়মধুনা মে বক্তবিহ্বং চূচুন্ব। 

ইতি সখি ! পুরতস্তে হ্েপিতায়া ময়োচ্চৈ- 
জ্রকুটি-মধুরমাস্্ং রাধিকায়াঃ ম্মরামি ॥ ৩৮ ॥ 

চধুমঙ্গলঃ। তো তদো? 

তত ইতি । স্থীয়-বাম্পমুদ্র। | 

মুদ্রিতাক্ষন্ত মিথ্যাভূতয়া 'লদ্রয়। মুদ্রিত অক্ষিণা যেল 

তত | ৩৩ ॥ 

চধুমঙ্গল ইতি । ততস্ততঃ? 

মীলিত-নয়না শ্রারাধিকাকে নবীন পক্রাখলীর দ্বার। ব্যজন করিয়। 

সেবা করিব? ॥ ৩২ ॥ 

অনন্তর প্রগাঢ় উৎকগাকুলিত হ্ইয়। আমিও বহুক্ষণ' ধরিয়া 

আমার হৃদয়ের ব্যথা প্রকাশ-পুরঃস্র কহিলাম-_ঠায় ! ললিতে ! 

আম নিকটে মিথানিদ্ৰায় নিমীলিতনেত্র হইলে ইনি এখনই 

মুহূর্তকাল আমার বদনবিষ্বে চুম্বন করিয়াছেন, হে সাথ! এই কথ 

উচ্চ করিয়া! তোমার অগ্রে বলিয়। লজ্জা দিলে পর, শ্রারাধিকার যে 

মধুর ভ্রকুটিযুক্ত বদন প্রকাশ পাইয়াছিল, আম তাহাহ শ্লরণ 

করিতেছি ॥ ৩৩ ॥ 

নহন্গল। তার পর, তার পর £ 
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(ইতি বিরহার্তিং নাটয়ন) 

ললাটে কাশ্মীরৈঃ কুরু মম দৃশং পাবকময়ীং 
দধীথা ভোগীন্দ্রছ্যতিমুরসি মুক্তামণিসর্ম্। 

তনোঃ কণং মুক্ত! জনয় ঘনসারৈরধবলতাং 
হরভ্রান্ত্যা ভীতম্তদতি ন যথা মাং মনসিজঃ ॥ ৩৬ ॥ 

মধুমঙ্গলঃ ৷ সচ্চং গরুঅ কৃখু এসো সম্তাবে, তা কে এখ পড়ি 

আরোন্তি ণ কৃখু ওধারেমি। 

ললাটে ইতি । কাশ্মীরৈঃ কুঙ্কুমৈঃ। মণিসরং মণিহাব্রং কগং তন্তু" 

তনোঃ শরীরস্ত কপুরৈর্ধ বলতাং জনয়। তুদ্দতি পীড়য়তি | মনাদজঃ 
কন্দর্পঃ ॥ ৩৬ ॥ 

মধুমঙগল ইতি | সত্যং গুরুঃ এষ সন্তাপঃ, তত কোহব্র প্রত'কার ইনি 

নল খলু অবধারয়ামি ৷ 

( ইহা বলিয়া বিরহব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিলেন ) 

সথে! যাহাতে হরভ্রমে মদন ভীত হইয়া আমাকে বন্ণ। প্রদা” 

না করে, সেই জঙন্ত ললাটে কুস্কুম দ্বারা আমার অগ্রিম চক্ষু রচনা 

কর, সর্পরাজ-কান্তি মুক্তামালার দ্বারা আমার বক্ষোদেশ অন্ত 

কর এবং কণ্ঠব্যতীত আর সমস্ত অঙ্গ কপ্পুরের দ্বারা ধঝনিত 

কর ॥ ৩৩। রর 

মধুমঙ্জল । সত্যই এই সম্তাপ গুরুতর, ইহার যেকি প্রতীকারঃ তাহ 

আমি স্থির করিতে পারিতোছ না। 



৬ষ্ঠ অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৩৪৫ 

কৃষ্ণ । সখে!  প্রিয়াবিহার-সমভিহার-সাক্ষিণঃ কুগুবুন্দন্থয 

বন্দাবনস্য বিলোকনমস্তুরেণ নাত্র পরত প্রতীকাঁরঃ, তদেেষ 

মণীন্দ্স্তয়! সত্রাজিতায় সমপ্যতাম্, ময়াপ্যবরোধায় গন্তব্যম্। 
( ইতি নিক্দ্রাস্তো ) 

( ইতি নিজ্ঞান্তাঃ সর্বেব ) ৩৭ ॥ 

|% ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে ললিতোপলব্ির্নাম 

ষটোহঙ্কঃ ॥% ॥ ৬ % ॥ 
শি শী শী শশী | পপি পাশ শা শশী নটি _ শশী শশী শািসীপিশীস  স টিউন শপ 

কৃষ্ণ ইতি । স্মভিহারপাক্ষিণঃ কথনপাক্ষণঃ। অবরোধার় অস্ত 

গুহায় ॥ ৩৭ ॥ 

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে বষ্ঠোইঙ্ঃ ॥ ৬1 

রুষ্$। সথে! প্রিয়তমার বিহার-কথার সাক্ষিত্বরূপ বুন্দাবনের কুঞ্জাবলী- 

দর্শন ভিন্ন ইহার আর কোনও শ্রেষ্ট প্রতীকার নাই; অতএব ভুমি 
এই মণীন্্র সত্রাজিংকে প্রদান কর এৰং আমিও অস্তঃপুবের উদ্দেগ্যে 

গমন করি। [ উভদ্বের প্রস্থান 
[ সকলের প্রস্থান ॥ ৩৭ | 

ইতি শ্রীললিতমাধব-নাটকে ললিতৌপলব্ধি নামক ষষ্ঠ অস্ক। 



সণ্ডমোহস্কঃ 
( ততঃ প্রবিশতি বকুলয়ারাধ্যমানা রাধা ) 

রাধা । (সংস্কতেন ) 

মমাসীদ্দ্রে দিগপি যা হরিগন্ধপ্রণয়িনী 

প্রপেদে খেদেন ব্রটিরপি মহাকল্পপদবীম্। 

দহতাশা-সপিবিরচিত-পদঃ প্রাণ-দহনে! 

বলাম্মাং দুর্লীলঃ কিমিহ করবৈ হন্ত! শরণম্ ॥ ১ ॥ 
পেশী শি 7 -শা শশী ০ ৮ শট ৮৮ ৩ পপ আর পাপী স্পা পাশ 7 

রাধেতি। মমেতি। গত! স্থিতেত্যর্থঃ | মমাসীদ,রে যা দিগপীতি 
পাঠাস্তরম্। ক্রটিঃ ত্রসরেগুত্রযঃ । আশৈব সপিস্তেন বিরচিতং পদং 
স্থিভিষেন সঃ। পদং ব্যবপিতিত্রাণস্থানলক্ষ্যভ্বিবস্তৃঘিতি কোষাৎ। 

প্রাণ! এব দাহকত্বাৎ দহনঃ ॥ ১ ॥ 

( বকুল। কর্তৃক পরিষেবিতা রাধিকা প্রবেশ) 

রাধা । ( সংস্কৃত ভাষায়) জ্রকৃষ্ণের গাত্রগন্ধের দ্বারা যে দিক সুবাষিত, 

সে দিক আমার নিকট দৃরবর্তাঁঃ তাহার বিরহ-থেদে অতি অল্প- 

পরিমিত কালও আমার নিকট মহাকল্পের সমান হুইয়| উঠি- 

য়াছে, আশারূপ ঘ্বতপাত্রে স্থিত ছষ্ট প্রাণরূপ অগ্নি আমাকে বলপুব্্বক 

দহন করিতেছে, হায়! আমি কি করিব, কাহার শরণ গ্রহণ 

করিব গ॥ ১ | 
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বকুলা। ভলা সচ্চে! সিণিহেণ ণঅবুন্দাএ বপ্লিদং তুক্ষ 
বহস্যম, তধাবি কিম্পি বিপ্রবিস্সম্। 

বাধা। কামং বিপ্রবেহি। 

বকুলা। অন্ধ রাইন্দো স্থন্দরসেহরো তিল্লোঅং সাসেদি, ত৷ 

কতই আধবেসি, শতদে! দেঈএ রূপ্রিণীএ নি পড়িউলা ভবিঅ, 

ত সল ভুমং বিপ্লুবমি । 

এনেতি | অখি সত্যে! স্নেহেন নববুন্দয়া বার্ণতং তব রহস্তম, তথাপি 

কিমি বিজ্ঞাপরিবামি | 

বাণোহি । বিপ্রবেছি বিজ্ঞাপয় | 

'কল্ত অন্মদ্রাজেন্ত্রঃ ম্ন্দরশেখরন্ত্রিলোকং শাস্তি, 

দন্তাপর়সি, তদ। দেবা কক্সিণা। অপি প্রতিকূল! ভূত, 
বিজ্ঞাপ্ষামি | 

২ যদি 

শ্সৈ তাং 

থে 

ণ 

(কলা! হি সত্যে! ষদিও সেহ বশত নববুন্দা তোমার রহস্য 
আদার নিকট বলিক়্াছেন, তথাপি আমি কিছু নিবেদন করিতে 
ইচ্ছা ক্র! 

পা] ইচ্জামত নিবেদন কর । 
(লা । আমাদের রাজেন্দ্র সুন্দরের শিরোমণি এবং তিনি স্বীর 

প্রভাকে ত্রিলোক শাসন করিতেছেন, যদি আজ্ঞা কর, তবে দেবী 

রাক্সিণার প্রাতিকুলা' হইয়া! তাহার নিকট তোমার বৃত্তান্ত নিবেদন 

করি। 
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শ্রীরাধা। (সংস্কতেন) 
শান্ত দ্বারবতী-পতিস্ত্রজগতীং সৌন্দর্য্যপধ্যাচিতঃ 

কিন্নস্তেন বিরম্যতাং কথমসৌ শাপাগ্রিরুজ্জাল্াযতে । 
যুক্মাভিঃ স্ফটযুক্তি-কোটি-গরিমব্যাহারিণীভির্বলা- 

দাঁত্রষট ং ব্রজরাজনন্দনপদাস্তোজান্ন শক্যা বয়মচ ২ 
বকুলা। সহি! পুচ্ছ হিদং গঅবুন্দম্। 

রাধা । কহিং গদা ণঅবুন্দ। ? 

বকুলা। দেঈএ আহুদা আন্তেউরে। 

রাধেতি। শাপনিমিত্তোইগ্রিঃ ক্রোধরূপ উজ্জাণ্যতে । সংকেউং নাঃ 
বিমর্শসন্ধ্যঙ্গমিদম্। তথাচ--সংফেটে। বোষভাষণম্।। আত বকৃল*' 

প্রতি গুঢ়রোষোক্যা সংফেটঃ ॥ ২ ॥ 

বকুলেতি। সখি! পৃচ্ছ হিতং নববুন্দাম্। 

রাধেতি। কুত্র গতা নববুন্দা? 

বকুলেতি । দেব্যা আহৃত। অন্তঃপুরে । 

অলাধা। (দক্ত আবার) দৌন্্ে িছুষিত হইয়া বারকাধপা, 
ভ্রিলাক শাসন করুন, তাহাকে আমার কোনও প্রপ্নেমজন নাই, 

কেন আমার ক্রোরধাগ্ন প্রজালিত করিতেছঃ শান্ত হও) তোম: 

প্রকান্তভাবে কোটি কোটি যুক্কি-গৌরব-সমন্বিত বাকোর দ্বারা 

বলপূর্বক আমাকে ব্রজরাজনন্দনের পাদপদ্ম হইতে আকর্ষণ করি€? 

পারিবে নাও ২ ॥ ্ 

বকুলা । সখি! ছিত কি, নববৃন্ধাকে তাহ! জিজ্ঞাসা কর । 

ব্রাধা। নববুন্দ কোথায় গেল? 

বকুলা। দেবী রুক্মিণীর আহ্বানে অন্তঃপুরে গিয়াছে । 
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রাধা । হস্ত । পরতন্যন্ষি কিদা হদদেবেবণ । 

( প্রবিশ্য নববুন্দা ) 

নববন্দা। সথি সত্যে! মা বিষাদং কথাঃ, পশ্য পশ্য। 

পদে নিপত্য বদরীমবলম্বমানা 

কান্তং রসালমনুবিন্দতি মাধবীয়ম্। 

গ"ণেশ-সঙ্গমবিধৌ বিনিবিষ্টচিত্তা 

ন পারবশ্য-কদনং মন্ুতে ভি সাধবী ॥৩॥ 

রাধা । কা কৃথু তৃত ভখে ণেবচ্ছ-সামগ্গী £ 

রাধেতি। তস্ত' পরতন্ত্রাস্মি কৃতা ভতদৈবেন । 

নববুন্দেতি ' পাদে ইতি । রলালঃ আমরস্) পক্ষে রসিকম্। মাধবী অতি- 

মুক্তা, পক্ষে স্বাধীন-পতিক1। কশ্চিন্ত, ছলনা নাম বিমর্শন্ধাঙ্গমপঠিত! 
তৎস্থঠনে ছাদনং পঠতি । তথাচ-_কার্যযার্থমপমানাদেঃ সহনং ছলনং 

মইম | অনু স্পষ্টম্ ॥ ৩ ॥ 

ধেতি 1 কঃ খলু তব হস্তে নেপথা-সামগ্রী ? 

বাধা! ভ'য়। ভতরদৈব কর্ভতক আম পরাধীন হইলাম। 

(নববুন্দার প্রবেশ ) 

শববন্দা ! সখি সত্যে! বিষাদ করিও না, দেখ দেখ--এই মাধবী পদে 

নিপতিভ হইয়া বদরীকে অবলম্বন করিয়া কান্ত রসাল তরুকে পশ্চাং 

লাভ কর্রিল। এই সাধৰী প্রাণেশ্বরের সঙ্গম-বিষয়ে একা গ্রচিত্ত। 

হওঘাঁয় পরাধীনতারপ ছুঃখ অনুভব করিতে পারিতেছে না ॥ ৩ ॥ 

রাধা । মার হস্তে কি এ বেশযোগ্য। সামগ্রী ? 
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রাধা । অগ্লণিহাণে খণ্জরীডোবিঅ অসাহীণে কৃখু পদেসে মহা- 

পুরিসো ণ রমেদি। 

নববুন্দা। ( বিহস্য ) বিভ্রমাকুলে ! ব্রজেন্দ্রস্তাত্র কথমস্বা- 
ধীনতাহবধারিতা ? 

রাধা । ( সেম্যম্) অই রাইন্দস্স কীলাবণ-মন্ধড়ি ! চিট্ঠ চিট্ঠ। 

নববৃন্দা । সরলে! ব্রজেন্দ্রমেব রাজেন্দ্রং বিদ্ধি। 

রাধা । ( সৌতস্থক্যম্) অবি সচ্চং এদম্ ? 

রাধেতি । অপ্রণিধানে খঞ্ররীট ইব অন্বাধীনে খলু প্রদেশে মহাপুরুষো 

ন রচহি 

নববৃন্দেতি ৷ বিভ্রমাকুলে ভ্রান্ত! 

রাধেতি। অয়ি রাজেন্ত্রন্ত জ্রীড়ীবন-মর্কটি! তিষ্ঠ তিষ্ট | 

রাধেতি। অপ সত্যমেতৎ ? 

রাধা । আপ্রণিধানে খঞ্জবীট যেমন ক্রীড়া করে না, মহাপুরুষেরা ও 

সেইকপ অস্বাধীন প্রদেশে রমণ করেন না। 

নববৃন্দা। (হাগিয়। ) 'অয়ি ভ্রান্তে ! এ স্থানে ব্রজেন্দ্রের অস্বাধীনতা। কিরূপে 

স্থির করিলে? 

রাধা । অফ রাজেন্দ্রের ক্রীড়াবনের বানরি ! চুপ করিয়া থাক । 

নববন্দা। সরলে! ব্রজেন্দ্রকেই রাজেন্দ্র বলিয়! জানিও। 

রাধা । (উৎস্ক্য সহকারে ) ইহা কি সত্য? 
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নববুন্দ1!। (ন্বগতম্) হস্ত! কথং যদৃচ্ছয়া বিস্বৃত-শপথাম্মি 

সংবৃত্তা ? 

€(প্রকাশম্) 

ন কেবলং রাজেন্দ্রমেব রামচন্দ্রমুপেন্দ্রঞ্চ ব্রজেন্দ্রং 

বদন্তি। 

ব্কুলা। হলা ! আদা ভণাদি, ণিববন্ধং মুক্কিম ণন্দেভি রাইন্দম্। 

রধা। ( সংস্কাতেন) | 

যন্যোত্তংসঃ স্ফরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতো 

হারঃ কণ্টে বিলুঠতি কুতঃ স্ুল-গুঞ্জাবলীতিঃ। 

প্নলনেতি। যদৃচ্ছর] হেতু শৃন্তেচ্ছয়া । 
ন্কুলেতি । সখি ! অতো ভণামি নিব্বন্ধং মুক্ত নন্দয় রাজেন্দ্রম্। 
শান এউত্তংনহ মুকুটঃ |  ততম্তম্মাৎ হরে রূপাদন্তরূপং মে চেতো 

নাগগীকরোতি ইতান্বয়ঃ | ব্যবপার-নাম সন্ধ্যঙ্স্ত দ্বিতীর-প্রকারমিদম্। 

পনন্না। (শ্বগঠ ) হায়! কি প্রকারে যথেচ্ছা ক্রমে হঠাৎ প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া 

গেলাম? (প্রকাশ্তে) কেবল যে হনি রাজেন্দ্রঃ তাহ। নহেন, সেই 

রজেন্দ্রকে রানচন্দ্র ও উপেন্জও বলিয়া থাকে । 

কন) সখি! এই জন্যই বলি, অন্ত নির্ধন্ধ তাগ করিয়া রাজেন্ত্রকেই 

আনন্দিত কর। 

বাধা । (সংস্কৃত ভাষার ) সখি! ধাহার কেশকলাপে শিখিপুচ্ছ-নির্ষ্মিত 

মুকুট শোভ। পাইতেছেঃ স্থল গুঞ্জাবলী-বিরচিত হার ধাহার কে 

দুলিতেছে, ধাহার বদনে বেণু বিরাজ করিতেছে, শ্রীকষ্ণের সেই প্রকার 

*্২৩) 
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বেণুর্বান্তে, রচয়তি রুচিং হস্ত! চেতস্ততো মে 

রূপং বিশ্বোস্তরমপি হরেরান্যদঙ্গীকরোতি ॥ ৬ ॥ 

বকুলা। সহি! উজ্জুঅ বুদ্ধি আসি, জং কঢোরে বি তশ্মিং 

স্থট্ঠ রজ্জপি। 
রাধা । ( স-সন্ত্রমং সন্কতেন) মুগ্ধে! মৈবং ব্রবী2। 

দা সীন্য-ধুরাপরীত-হৃদয়ঃ-কাঠিন্যমালম্বতাং 
কামং শ্যামলন্থুন্দরো ময়ি সখ! স্বৈরী সহম্্রং সমাঃ। 

কশ্চিও, ব্যবসার়স্ত বিজ্েয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতু-শম্তবঃ। আত্র স্ফুটম্বে 

প্রতিজ্ঞা ॥ ৬ ॥ 

বকুলেতি । সখি! খজুঁকবুদ্ধিকাসি, যত কঠোরেহপি তশ্মিন 9. 

রজ্যসি। 

বাধেতি। সমাঃ বৎসরান্ ব্যাপ্পোতি কালে দ্বিতীয়।। প্রিয়েভ্যঃ দেই. 

প্রাণজীবেভ্যঃ। প্রণয়িত। প্রণয়িতয়া ॥ ৭ ॥ 

রূপ তিন্ন অন্ত কোনও বপ অলৌকিক হহলেও আমার চিত্ত অঙ্গাক'পর 

করে না॥৬॥ 

বকুল । ধখি! তুমি অতি পরলবুদ্ধি, তাই তুমি আবার দেই কঠোর্রেই 

অন্ুরক্ত হইতেছ। 

বাধা । (সম্ত্রম-পুব্রঃসর সংস্কৃত ভাষার) মুগ্ধে১ এরূপ কথা বাঁলও লা-- 

স্বেচ্ছাতন্ত্র সেই শ্তামলস্ন্দর চূড়ান্ত ওদাসীন্তের দ্বারা পরিপুর্ণ-হৃদ' 

হইয়া ইচ্ছাপূর্বক যদি সহস্র ব্পর ধরিয়া আমার প্রতি কাছ 

অবলম্বন করেনঃ তথাপি হে সথি! আমার অতিপ্ররয় দেহ, প্রাণ ও 
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কিন্তু ভ্রান্তিভরাদপি ক্ষণমিদং তত্র প্রিয়েভাঃ পরিয়ে 

চেতে! জন্মনি জন্মনি প্রণযিতা'-দাস্যং ন মে হাস্ততি ॥ ৭ ॥ 
ববৃন্দা। বকুলে! স্থব্রতেয়ং তদ্বিরমাতাম্। 

বাধা। (সংস্কতেন) 
ল্তাশ্রেণী সেয়ং সহচরি ! চিরং সেৰ্তচরী 

পুবস্তেহমী ভূষো ধুতপব্চিয়াঃ কুঞ্তনিচয়াঃ | 

অমুস্তা ামুন্ঠো মুহুরটিত-পুর্ববাস্তটভুবো 
ব্যথামেব ক্রুবাং বিদধতি বিনা গোকুলপতিম্ ॥ ৮ ॥ 

নপবন্দেতি। স্ুব্রতেয়ং সু পাতিবতাধন্মা | 
“ধেতি। সেবিতচরী পুব্বসেবিতা | অটতপুর্বাঃ গমনপুর্ববাঃ। গোকুল- 

পতিং বিনা এনে ক্র রা মে ব্যথাং বিধতাভানেনান্বয়ঃ ॥ ৮ ॥ 

জাবন হইতে 9 প্রিরতম আীকৃষেে আমার চিন্ত জন্মে জন্মে ক্ষণকালেব 

নন্ঠও ভুলিয়া ৪ প্রণয়-দাস্ত পরিভাগ করিবে না ৭ ॥ 
'ন্দা। বকুলে! ইনি বড়ই পতিরতাঃ অত এব ক্ষান্ত 5ও। 

1ধা। (সংস্কৃত ভাষান্ ) সহচা্! দীর্ঘকাল ধরিয়া পুর্বে বাহাদিগের 

মেঝ! করিয়াছিলাম_-এই সেই পতাএ্রেণী, এই সন্গুখভাগে পুবন- 

পরিচিত সেই কুঞ্জদমূহ পুনরায় বন্নান, এ সেই যমুনার তটনতী 

ভুমি, যে স্থানে পুর্বে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করিবাছিলান, কিন্য হায়! 

গোকুলপতি ব্যতীত এই সকল আমাকে অতিশয় ব্যথ৷ প্রদাণ 

করিতেছে ॥ ৮ ॥ 
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নববৃন্দা। বকুলে' বিলোক্যতামস্যা বলীয়ঃ সম্ভাপমণ্ডলং, তদছ্য, 

কালিন্দীকুলাবলম্বিনি কদন্বমূলে নলিনী-সম্বপ্তিকাভিঃ কল্লয় 

তরল্পম্। 

বকুলা । জধা ভণাদ্দি পিঅসহী | | ইতি নিজ্জরান্তা | 

রাধা। ( সংস্কতেন ) 

সোটা। গোষ্ঠভূবাং বিয়োগজনিতাঃ প্রাণচ্ছিদো বেদনাঃ 
প্রেষ্ঠানাং নিজ-জীবিতাদপি ময়া তাসাং সখানামপি | 

সেয়ং ভন্ত ! ন পান্বান্ধব-বচো বিশ্রন্ত-গম্তীরিতাং 

কম্থা সম্প্রতি মামসীষহদিহ ক্লেশং দুরাশীবলী ॥ ৯ ॥ 

নববুনোতি ৷ বলীক্ষঃ বলবত্তরম ) সম্বপ্িকাভিঃ নবদলৈঃ । 

বকুলেতি। বথ| ভণতি প্রিয়্খী । 

রাধেতি । গোষ্ঠতুবাং ব্রজবাপিলাম। কৃর্যযস্ত বচসি যো বিশ্রষ্তো বিশ্বাসন্তেন 

গম্ভীরিতাম্। অসীষহৎ সহয়ামান ॥ ৯ 

শী শা শিক শশী 

নববন্দা। বকুলে! ইহাব কিরূপ তীব বিরহতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাত, 

দে, অতএব অদ্য কাশিন্দীকুলপ্থিত কদম্ববৃক্ষমূলে লবনলিনীদদে 

উনার জন্ঠ শষা! ব্রচলা কর। 

বকুল । প্রিপ্সখী ধাহ। বলিলেন, তাহাই করিব। 

( ইহা বলিয়া প্রস্থান ) 

রাধা । (সংস্কৃত ভাষামন ) ব্রজবাসিগপেরন এবং নিজের প্রাণ হতেও 

প্রিয়তমা মেই সকল পখাঁদিগের প্রাণোচ্ছেদকরী বিরোগজনিত বাগ 

সহ্থ করিলাম, হায় ! স্ধ্যবাক্যের প্রতি বিশ্বাসে আগ্রহপৃর্ণা আমা? 

সম্প্রতি এই ছুরাশাবলী কতই না! ক্রেশ সহ্থ করাইতেছে ॥ ৯ ॥ 
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নবরন্দা। ক তে প্রিয়সখী বিশাখা ? 

বাধা । সা কৃখু কুশলিনী পিদরং আপুচ্ছিম পুহবীতলে আজদখি, 
কেঅলং ললিদ। জ্জেবব মং দুকখাবেদি। 

(ইতি রোদিতি) 

নববুন্দা। ললিতায়াঃ সা দশ! কুতন্তরয় শ্রুতা ? 

বাধা । সগ্গারোহণপমএ খেঅরে ভিন্তে। 

নববৃন্দা। ত্বয়ান্া নিশীথে ললিতামাভাধষ্য কিমপি স্বপ্মাযিভম্ $ 

রাধা । কীদিসং তম্? 

রাদেতি। স৷ খলু কুশলিনী পিতরম্ আপুঙচ্ছা পৃথিবীতলে আগতাস্তি, 

হুর্যলোকাদিতি শেষঃ। কেবলং ললিতম়ৈব মাং ছুঃখাপয়তি । 

নববন্দেতি। সা দশ ভূগুপাত-দশা । 

রাধেতি। স্বর্গারোহণনময়ে থেচরেভ্যঃ। 

বাধেতি। কীদুশং তম্? 

নববৃন্না। তোমার প্রিবসখী বিশাখা কোথায় ? 

গাধ।| সম্প্রতি সেই মঙ্গলময়ী বিশাখা পিতাকে টিজ্ঞাসা কারয়। 

পৃথিবীতে আগমন করিয়াছেঃ কেবল ললিতাই আমাকে ছুহাঁদত। 
করিতেছে । 

(এই বলিয়। রোদন করিতে লাগিলেন ) 
নু | ললিতার নে দশার কথা তুমি কোথায় শুনিলে ? 

শখা। স্বগারোহণলময়ে খেচরগণের নিকট হইতে। 
শবধুন্টা। তুমি কি অদ্য নিশীথসময়ে স্বপ্নে ললিতাকে সম্বোধন করির! 

কিছু বলিয়াছিলে ? 
বাধা । সেকিরূপ? 
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নবহৃন্দা। শাফক্কেঃ সফলী-বভূব ললিতে ! হ্ৃল্লালপাবল্লুরী 
তা ধিক! পশ্যা মুরাম্তকোহয়মুররী চক্রে রথারোহণম্। 

ইত্থং তে করুণস্বরস্তবকিতং স্বপ্রার়িতং শৃর্থতী 

মন্তে তন্বি! পতন ষার-কপটাচ্চক্রন্দ-যামিন্যপি ॥ ১০ | 

রাধা। ( সব্যথং সংস্কতেন ) 

চিবাদগ্ভ স্বপ্পে মম বিবিধবত্াদ্রপগতে 

প্রপেদে গোবিন্দঃ সখি! নয়নরোরঙ্গনভূবম্। 
গৃচীত্বা ভা হস্ত ! ত্ববিহমথ তশ্মি্পি বথং 

কথং প্রত্যাসন্নঃ স খলু পরুষো রাজপুরুষ ॥ ১১ ॥ 

নববৃন্দেতি। স্বপ্রনাম সন্ধাঙগমিদম্।-স্বপ্পো নিদ্রান্তরে কিঞ্চিজ্জলিত' 

পরিচক্ষতে । অত্র রাধায়াঃ স্বপ্রায্িতম্ ॥ ১০ ॥ 

রাধেতি। চিরািতি। তশ্মিন্ সময়ে ন অক্রু,রঃ ॥ ১১ ॥ 

নববৃন্দ। । “শফক্ক-তনয় অক্র,রের হৃদরস্থিত আশালত1 ফলবতী ভ্ইল, 5. 

ধিক! দেখ, এ মুরান্তক মুরারি ব্রথাকরোহণ অঙ্গীকার করিলেন '” 

হে ্ুন্দগ্রি! স্বপ্নীবস্থায় উচ্চারিত তোমা এই করুণ বিলাপ শ্রবৎ 

কন্রিয়া বোধ হয়ঃ ষামিলীও তুষা রপতনচ্ছলে ক্রন্দন করিয়াছিলেন ॥১০। 

রাধা । ( ব্যথার সহিত সংস্কৃত ভাষায় ) সখি! ব্হুকালের পৰ 

বিবিধ যত্বে অগ্ স্বপ্রকালে গোবিন্দ আমার নয়নদ্বয়েব অঙ্গল 

ভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু হায়, সেই স্বপ্রকাছে * 
কেন সেই নিঠুর রাজপুরুষ শীত্র রথ লইয়া আপিয়। উপান্থ 

হইল? ॥ ১১ || 
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( প্রবিশ্থা বকুল! ) 

বকুলা। হলা! পিশ্মিদ-সেজ্জন্ষি, তা উত্থেহি। 
( ইতি তিজ্রঃ পরিক্রামন্তি) 

নববৃন্দা । ( সসম্ত্রমম্) 

ইত স্তরং মা যাপীঃ কথমপি নিবর্তম্ব রভস।- 

দশোকাখ্যঃ শাখী প্রিয়সখি ! পুরস্তে নিবসতি। 

পদালম্তাদস্তোরুহমুখি ! তবাস্মিন্ কুস্থমিতে 

হতাশানাং ভাবী কুলিশবদলীনাং কলকল ॥ ১২। 

রাধা । (নিবৃত্য সলজ্জং সংস্কতেন ) 

কংসার্রবলো কমঙ্গলবিনাভাবাদধন্যেহধুন। 

বিভ্রাণা হতজীবিতে প্রণয়িতাং নাহং সখি ! প্রাণিমি | 
শা শী শ ৮৮ শা স্পাপ্িশিশটাশ শীপপা্পাীপাশী পাশা? শাহ শি ১ ১8:১৩ ও পেস 

বকুলেতি । সখি! নির্শ্ত-শয্যান্ি, তত উত্তিষ্ট | 

নববৃন্দেতি। রতপসাং হঠাৎ। তশ্মিন অশোকশাখিনি ॥ ১২ ॥ 

বাধেতি । কংসারেরিতি | জীবিতে প্রণয়িতাং প্রীতিং দধানা নাধুনাহং 

(ৰকুলার প্রবেশ) 

বকুল।। সখি! শয্যা! রচনা করিয়াছি, অতএব উখ্থিত হও । 

(এই বলিয়া তিন জনের ভ্রমণ ) 

নববৃন্দ। । (সসন্ত্রমে ) প্রিয়নথি । কোনক্রমে এ দিকে যাইও লা পিনুন্ু 

, হও» তোমার সম্মুখে অশো কতরু বর্তমান | ভে পদ্মমুখি ! যর্দি তোমার 

পাদস্পর্শে এই তরু হঠাৎ কুম্ুমিত হয়) তবে হতাশ ভ্রমরগণের 

কলকলধ্বনি তোমার নিকট বভসদৃশ হইয়া উঠিবে ॥ ১২ ॥ 
রাঁধা। (নিবৃত্ত হইয়া! লজ্জা! সহকারে সংস্কৃত ভাবায়) সখি! দি 

আশাময়ী অথচ কষ্টদায়িক। এই শৃঙ্খল বিরোধিনী না হইতঃ তবে 
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ক্রুরেয়ং ন বিরোধিনী যদি ভবেদাশাময়ী শৃঙ্খলা 

প্রাণানাং গ্রবমবুদান্তপি ততস্ত্যক্তং স্থখেনোশুসহে ॥ ১৩ ॥ 

বকুল । ইয়ং পুরদে সেজ্জ1। 

রাধা । ( শষ্যামধিশয্য শ্বগতম্) এখ বুন্দাঅণে ছল্লহং গে 

পরাণধারণং, তা কম্পি উনাঅং করিস্সং। 

(প্রকাশম্) পঅবুন্দে! ণিচ্চকম্সং বিণা খিপ্লজি। 

নববুন্দ1!। সখি! কিন্তে নিত্যকন্ম ? 

প্রাণিমি, যদি আশাময়ী শৃঙ্খল! বিরোধিনী ন ভবেদিতান্বেয়ম্। শ্তুণ 
নোৎনহে সমর্থান্মি ॥ ১৩ ॥ 

বকুলেতি । ইয়ং পুরতঃ শধ্যা | 

রাধেতি। শধ্যামধিশয্য শয্যাফ়াঃ শয়নং কৃত্েত্যর্থঃ। আন্র বুন্দ'বনে 

ছলভিং মে প্রাণধারণং, তং কমপি উপায়ং করিষ্যামি। নবরুন্দে। 

নিত্যকর্ম্ম বিনা খিক্নাম্মি । 

কংসারি শ্রাকুষ্জের দর্শন-নঙ্গল হইতে বঞ্চিত এই অধন্ত ভতঙভাগংচ) 

জীবনে গ্লীতি ধারণ পুর্ধক জীবিত থাকিতান না, নিশ্চয়ই স্তরপে 

প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হইতাম ॥ ১৩ ॥ 

বকুলা । এই যে সম্মুখে শযা।। 

রাধা । (শঙষ্যায় শয়ন করিরা স্বাগত ) এই বুন্দাবনে আমার জীবল-ধারশ€ 

যে দুঃসাধ্য) অতএব কি উপায় করিব? (প্রকাশ্যে) লববশে 

নিত্যকন্মম ব্যতীত ছুঃথ পাইতেছি । 

নববৃন্দা। তোমার সে নিত্যকর্্মকি? 



৭মপ্অন্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৩৬১ 

রাধা। ( সংস্কতেন ) 
খেলন্গ্রীল-বেণুমগ্ডিতমুখী সাচি ভ্রমল্লোচনা 

মুদ্ধে ! মুদ্ধি শিখগ্ডিনী ধৃতবপুর্ভর্গীত্রয়াঙ্গীকৃতিঃ। 
কৈশোরে কৃতসঙ্গতিঃ স্থরমুনেরারাধ্যতে শাসনা- 

দস্মভিঃ পিতরালয়ে জলধর-শ্যামছ্যুতিদেরবতা ॥ ১৪ ॥ 

নবরুন্দা। (স্বগতম্) বিজ্ঞাতমন্তাঃ কৃষ্ণাকৃতি-বীক্ষণায় পাটব 

তদছ্য বুন্দাবনালঙ্কারায় মহেন্দ্রশিল্পিনা কল্লিতাং মহেন্দ্র- 

নীলময়ীং মুকুন্দমূত্ডিমস্তাঃ সমক্ষয়ামি । 

(প্রকাশম্) সাথ!  ত্বদিষ্টদেবমা বিভভাবারতুমসৌ 
প্রধামি। (ইতি নিক্্ান্তা) 

সাধেতি। সুরমুনেঃ নারদন্ত ॥ ১৪ ॥ 

নবরুন্দেতি | মহেক্দ্রশিলিন। বিশ্বকন্মণ। সমক্ষয়ামি সাক্ষাকরোমি 

প্াধা। (সংস্কৃত ভাষায়) মুগ্ধে! বেণুক্রীড়ায় ধাহার বদন শ্ুশোভিত) 

শাহাব চটুল নয়ন অপাঙ্গভঙ্গীতে বক্র, বাহার মস্তকে মযুরপুষ্ছের চূড়া, 

বাহার শরীর ত্রিভঙ্গ এবং যিনি কৈশোর-বয়সে অবস্থিত, সেই জলধ- 

শামকান্তি দেবতাকে আমরা দেবষি লারদের ডউপদেশে পিপ্রালয়ে 

আরাধন। করিতাম ॥ ১৪ ॥ 

শবন্ন্দ|। (শ্বগত) ইহার কৃষ্খাকৃতি দর্শনের জন্য ব্যগ্রতা বুবিতে 

পারলাম, অতএব অগ্ভ বৃন্দাবন শোভিত করিবার জন্য মহেন্দ্রশিল্লা 

বিশ্বকর্মা যে ইন্দ্রনীলমণিময়ী শ্রীরুষ্থমূণ্তি শিশ্মীণ করিয়াছিলেন, তাহাই 
ইহাকে প্রত্যক্ষ করাই । (প্রকাশ্যে) সথি ! এই তোমার ইঞ্টদেখকে 

আবিভাব করাইবার জন্ত আমি'ষাইতেছি । (ইহা! বলিয়া প্রহ্থান ) 
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রাধা । (পুরো দৃষ্ট1 সংস্কতেন ) 

রাঁসাত্তিরোহিত-তনুনিশি যস্ত পু্পৈ- 

শ্চ,ড়াং চকার চিকুরে মম পিগ্ুচুড়ঃ। 

কুলে কলিন্দদুহিতু্ ্তকন্দলোহয়ং 
মাং দন্দহীতি স মুছর্নবকণিকারঃ ॥ ১৫ ॥ 

(প্রবিশ্য নববৃন্দা ) 

নববুন্দা। সখি! তুর্ণমাগত্য পশ্য দৈবতম্। 

রাধা। ণঅবুন্দে! আহরেহি কিম্পি সেবোবহারং । 
নববৃন্দা । বকুলে ! বাসস্তীগুহাদানয় দেব্যা দত্তং দিবামাল্যান্বরম্। 

রাধেতি ' ব্রাসারিতি। ধৃহকন্দলোইয়ং ধৃতাগ্কুরোহরম | নবকর্ণিকারঃ 

পুষ্পবৃক্ষবিশেষঃ ॥ ১৫ ॥ 

রাধেতি। নববুন্দে! আহর কমপি সেঝোপহারম্ । 

রাঁধা। (অগ্রে দৃষ্টি করিয়! সংস্কৃত ভাবায়) পিঞ্চড় শ্রীকৃষ্ণ রাদিকালে 

রাঁস হইতে অন্তুহিত হইয়া যাহার পুশম্পের দ্বারা আমার কেশে চূড়া 

রচনা! করিয়াছিলেন, সেই নবকণিকার-পুষ্প যমুনাকুলে অঙ্কুরিত হইয়' 

পুনঃ পুনঃ আমাকে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১৫ ॥ 

( নববুন্দর প্রবেশ) 

নববন্দা: সখি! শীঘ্র আপিয়! দেবতা দর্শন কর। 

রাধা । লবন্দে! কিঞ্চিৎ সেবার উপযুক্ত উপহার সংগ্রহ কর। 

নববৃন্দা। বকুলে ! দেবীর প্রদত্ত দিব্য মান্য ও বস্ত্র বাদস্তীগৃহ হইতে 

আনফুন কর। 
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বকুলা। (নিজ্ান্ত! ) 

নববুন্দা। ( সন্মিতম্) সখি রাধে ! 

ধৈঃ পুষ্পা বলি-গন্ধধূপবলিভির্ামোদরঃ সেব্যতে 
কুর্ববস্তিঃ স্তুতি পুর্ববমুস্তমন তীস্তেতাবদন্যে জনাঃ। 

সেবা কোকিলকন্তি ! গোকুলভুবাং যুক্মাদশীনাং হরো৷ 
বক্রালোক-কলা-করম্বিত-পরীরম্তাদ্দিলীলাময়ী ॥ 

€( ইতি পরিক্রম্য ) 

পণ্য সোহয়মুপকণ্টে সমুকন্টিতস্তিষ্ঠতে তুভামভীব্ট- 

দেব ॥ ১৬ ॥ 

প্ববন্দেতি । যেঃ পুষ্পাদিভির্ণামোদরঃ সেবাতে তেহন্ঠো য্ম্মতিন্ন। ভবন্তি । 

যুগ্মাদৃশীনাং গোকুলবাং হরৌ সেবা বক্রালোকাদিজনিত' 

ভবতীত্যন্বয়ঃ | 

তুভ্যনিতি ত্বাং প্রপাদয়িতূমিতার্থঃ ॥ ১৬ ॥ 

বন্ধুলা | (প্রস্থান করিলেন) 

ল্নান্দা। (মৃদু হাস্ত সহকারে) নথি রাধে । ধাহারা পুষ্পাবলি, গন্ধ, পৃপ, 

উপহার প্রভৃতির জগ্ঠ দামোদরের দেবা করেন এবং স্তবপূর্বক উৎকৃষ্ট" 

তাবে প্রণাম করেন, তীভারা অন্ত জন; কিন্তু হে কোকিলকণ্টি! 

তোমাদের শ্তায় গোকুলসুন্দরীদিগের পক্ষে শ্রীকষ্েে বক্রুদৃষ্টি-কলা- 

কোৌশলময়ী ও আলিজনাদি-লীলাময়ী সেবাই প্রশস্ত । ( ইহ। বলিয়া 

ভরণণ পুর্ববক ) এর দেখ, তোমার অভীষ্টদেব তোনাকে প্রসন্ন করিবার 

জন্য সমুতকন্ঠিত হইয়! তোমার নিকটে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩ ॥ 
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রাধা । (বিদুরাদেব বিলোক্য সোশকণং সংস্কতেন ) 
অজনি সফলঃ সোহয়ং ভুয়ান্ কলেবরধারণে 

সহচরি ! পরিক্রেশো৷ যোইভূম্ময়া কিল সেবিতঃ 
অহহ ! যদ্দিমাঃ শ্যাম-শ্যামাঃ পুরো মম বল্পবী- 

কুল-কুমুদিনীবন্ধোস্তান্তাঃ স্ফুরন্তি মরীচয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

€( ইতি পরিক্রম্য পিগিকামাসাদ.ন্তী সগদগদম্ ) 

দদ্ধিং হস্ত ! দধানয়া বপুরিদং যস্তা বলোকাশযা 

সোটা মন্ঘ্রবিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতিবুণ্িরয়া। 

কাঁলিন্দীয়তটা-কুটীরকুহর-ক্রীড়া ভিসার ব্রতী 

সোহয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে! ভুয়ঃ সমাসাদিতঃ ॥১৮| 

রাধেতি। অঞ্জনীতি। গ্তাম-্তাম। শ্তামতোইপি শ্তামাঃ ॥ ১৭ ॥ 

(পিগ্িকাং বেদিকাম্) 

দগ্ধমিতি | মর্মমণো দ্বিধাকরণে ॥ ১৮ ॥ 

রাধা । (দূর হইতে অবলোকন করিয়া উৎকঠ সহকারে সং স্কৃত ভাষায়) 

হায়! যদ এই বল্লবীকুলরূপ কুমুদিনীগণের বন্ধু সেই কৃষক 

অতিশয় শ্যামবর্ণ কাস্তিনিচর আমার সম্ুখে স্ফুিত হয়) হে সহ5141 

তবেই বুঝিব যে; শরীরধারণের ভন্ত পূর্ব্বে যে গুরুতর ক্লেশ অন্ুইন 
করিয়াছি, এখন সেই ক্লেশ সফল হইল ॥ ১৭॥ 

(এই বলির ভ্রমণ পূর্বক বেদীর নিকট গনন করিয়৷ গগদন্য, ' 

হায়! বাহার দর্শনাশায় এই দগ্ধ দেহ ধারণ করিয়া মন্মবিদারণপ্ট 
পীড়ারূপা অতিবুষ্টি সহা করিয়াছি, হে চন্দ্রমুখি! সেই যখুনাতটবন্' 
কুঞ্জকুটারগভে ক্রীড়াভিপারণীল সেই প্রানবন্ধুকে সত্য সত্যই পুলরায় 
প্রাপ্ত হইলাম ॥ ১৮ ॥ 
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€ ইতি প্রেমাবেশেন সাক্ষাদিব কৃষ্ণং সম্তাষয়ন্তী ) 

প্রেন! ব্যক্তীকৃতমিহ তথা কোমলত্বং ত্বয়াগ্ডরে 
যেন জ্ভাতো। নিখিল-বিধিভিমামকীনত্তমাসী2। 

কাঠিন্যন্তে বিদিতমধুনা তাদৃশং হস্ত! যস্মাঁ 
সম্তাব্যোহভূদ্য়মপি ন মে তাবকত্বাভিমানঃ ॥ ১৯ ॥ 

নববুন্দা। (ম্বগতম্) হস্ত ! কাপ্যনুরাগসাগরস্য সেয়মুত্তরঙ্গতা | 

রাধা। (জনাস্তিকং সংস্কতেন ) 

ন ব্রুতে পরিহাস-পেশলকলাপন্দর্ভগর্ভাং গিরং 

দোস্তস্তদ্বয়-সম্্রমাম চ পরীরস্তায় সংবধ্যতে। 

প্রেন্সেতি । যেন কোমলত্বেন ময়! জ্ঞাত: | নিখিল-বিধিভিঃ সমগ্রচেষ্টিতৈ১, 

ন্মাৎ কাঠিভ্তাৎ ॥ ১৯ ॥ 

শবান্দেতি। হস্তেতি। পুনঃ পুনরাবৃত্তিঃ | 

র'ধেতি। নজতে ইতি । দৌস্তস্তয় সন্ত্রমানিতি দ্বিতীয় সন্ধধ্যত ইত্যন্তয 

(এহ বলিয়া প্রেমাবেশে সাক্ষাৎ শ্রাকষ্চকে সম্ভাষণ করিয়! 

কহিলেন) তুমি অগ্রে প্রেমবশতঃ এমন কোমলতা প্রকাশ করিয়া 

ছিলে, যাহাতে তোমার নমগ্র চেষ্টার দ্বার তুমি যে আমার ছিলে, ইহাই 
আমি বুঝিয়াছিলাম, কিন্তু হায়! সম্প্রতি তোমার যে প্রকার কাঠিন্ত 

জানা গেল, তাহাতে আর আমি যে তোমারঃ এই অভিমানও আর 

শস্তবপর বলিয়। বোধ হহতেছে না ॥ ১৯ ॥ 
স্বরণ] | (স্বগত) হায়! অন্ুরাগ-সাগরের কিরূপ উচ্চ এই তরঙ্গ ! 
1811 (জনান্তিকে সংস্কৃত ভাষায়) সথি! এই ধূর্তশিরোনণি নিগ্ধ 

পরিহাসকলাগর্ভ মধুর বাক্যও আর বলিতেছে না এবং অ!লিঙ্গনের 
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লীলাভঙ্গুর-চিল্লিরেষ ললিতোল্লাসি-শ্মিতক্ষো দিম 

ধূর্তানাং সথি ! শেখরঃ কুটিলয়া দৃষ্ট্যা পরং লেটি মাম্॥২০ 
নববৃন্দা। হলা! নাগর-ধূর্তধুরীণানাং নিগুঢ়েয়ং নম্মচীতুবী, 

তদেবং ত্বপ্ঃ দৃগন্তেন সম্ভর্জয়ন্তী বক্রোক্তিভিরপালভেথাঃ। 

রাধা । (সাঁচি সমীক্ষ্য ) 

চিরাসঙ্গান্মন্তে কুলিশ-স্হৃদঃ কৌন্তুভমণে- 

রিতঃ সংক্রান্তস্তে আদদিম-পরিপন্থ্থী হৃদি গুণঃ। 

কর্ম। লতিতোল্লাসি শ্মিতক্ষোদ্িম। শ্মিতলেশে। যস্ত সং। পরং গে 

সাদরমবলোকতে ॥২০ ॥ 

রাধেতি। অহং মন্তে কৌন্তভমণেশ্চিরাসঙ্গাত্তে হৃদি আঅদিম-পরিপন্থী মাক 

জন্য ব্াগ্রভাবে বাকুনয়ও অর বিস্তার করিতেছে লা, মাত্র লীলা শাল 

যুক্ত মনোহর 3 উল্লাজনক নৃদুহান্তলেশ সতক্ষারে কুটিল দু'টি 21 

আমাকে নারে অবলোকন কারিতেছে ॥ ২০॥ 

শববৃন্দা। সখি! ধু্ত নাগরশিরোনণিগণের ইহাই নিগুঢ। পরিহাসচা 3৭) 

অতএব তুমি ইহাকে কুটিলকটাক্ষের দ্বাধ1) সম্যকৃরূপে তর্জীন কি" 

বক্রোক্তির ছার৷ তিরস্কার কর। 

শীধা। (বক্রগাবে নিশীক্ষণ পূর্বক) মনে হইতেছে, বজ্নুহদ কোৌস্ত 

মণির চিরকাল সংপর্গে কোবলতার প্রতিকূল গুণ তোমার হৃদগে 
ক্রান্ত হইথাছে। নতুবঝ! তুমি এইবপ কষ্টরাশির মধ্যে নিপতিত এহ 
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ত্বমেতাভিঃ কষ্টাবলিভিরবলীটেশপি কুরুষে 
জনেহম্মিনীশানঃ কথমিতরথা বঞ্চনমিদম ॥ 

€ ইত্যপবাধ্্য ) 

হলা! পেক্খ অজুত্তং অজুত্তং, জং শীলুপ্লল-কোমলোবি 
বণমালী কক্কশং বংসিঅং চেচেম চুম্বদি, তা ইদো ণং 

আমডটিম গেহিস্সং | ২১॥ 

নববুন্দা। (স্বগতম্) শ্রেয়পী ন খলু বংশিকাকুগ্টিঃ, তদেনা- 

মপদেশাছুপদিশামি । 

( প্রকাশং সনর্ম-স্যিত্বা ) 

বিরোধা গুণঃ সংক্রান্তঃ সঞ্চারিতঃ | ইতর] ত্বমিদং ঝঞ্চনং কথমন্মিন্ 
জনে কুরুঘ ইত্যান্বয়ঃ | 

সথি! পশ্ঠ অযুক্তং অধুক্তং) যৎ নীলোৎপলকোনলোহপি 
বননালা ককশাং বংশিকামেব চুম্বতি, তদিতঃ কুষ্তাৎ এনাম আকৃষা 

গ্রহীষামি ॥ ২১॥ 

ব্াক্তির উপর সমর্থ হহয়াও এ প্রকার বঞ্চনা করিতে না। (ইহা 

খলিয়। কাণে কাণে ) সখি, অন্তায় দেখ, অন্তায় দেখ, যেহেতু বনমালা 

নীলোৎপলের স্তায় কোনল হইয়াও এই এঠিন বংশিকাকে চুম্বন 

করিতেছেন, অতএব এই বংশিকাকে কৃষ্ণের নিকট হহতে আকর্ষণ 

করিয়া লই ॥ ২১॥ 

শববৃন্দা। (স্বগত) বংশিকা-আকর্ষণ কিছুতেহ মঙ্গলজনক হইবে না, 

অতএব ইহাকে ছলপুর্ববক অন্ত উপদেশ প্রদান করি। (প্রকাশো 

পরিহাস পূর্বক মৃদু হাসিয়। ) মুগ্ধে! ধাহাকে নীলপ্রস্তরময় বল! উচিত, 
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তমেতশ্রিক্লীলোৎপলময়তয়া বক্তমুচিতে 

মুধা মুগ্ধে! নীলোপলমৃদ্ভলতামর্পয়পসি কিম্। 
মদুক্তৌ বিশ্রস্তং যদি ভজসি নাস্তোজবদনে ! 

ততো! বক্ষঃগীঠে ঘটয় সখি ! বিস্তারিণি কুচম্ ॥২২। 

রাধা । ( বক্ষসি পাণিমপয়ন্থী সব্যথম্) কধং এসা সচ্চং জ্জেব 

ণীলমণি-পড়িমা । 

( বিমুশ্য ) 

হদ্দী হদ্দী! গাঢ়মুকাএ সব্বং বিস্বমরিম পড়িমং 
চ্চেঅ পচ্চকখং মাহবং মগ্রেমি। 

০০ ০ 

নববুন্দেতি । ত্বমিতি। তশ্মিন বনমালিনি ॥ ২২ ॥ 

রাধেতি। কথমেষা সত্যমেব নীলমণি-প্রতিম। | 

হা] ধিক হা ধিক! গাঁঢ়োকঠয়। সর্ব বিশ্বতা প্রতিমামেব 

প্রতাক্ষং মাধবং মন্তে । 

তুমি তাহাতে নীলোৎপলের কোমলতা অর্পণ করিতেছ কেন? হে 

সথি পদ্মাননে । যর্দ আমার কথায় বিশ্বান ন৷ হয়, তবে ইহার স্বিস্বত 

বক্ষোদেশে স্থীয় স্তন ঘর্ষণ কর ॥ ২২ ॥ 

রাধা। (প্রতিমার বক্ষোদেশে হস্তার্পণ করির! রা অন্কুভব করি, 

একি! এযে সত্যই নীলমণির প্রতিমা । (বিচার পূর্বক) ধিব্ 

আমাকে, গাঢ় উৎকঠা বশতঃ সমস্ত বিস্থৃত হইয়া প্রতিমাকেই পাক্ষাং 

মাধব বলিয়। মনে করিতেছি । 



৭ম অঙ্কঃ] ললিতমাধবনাট কম্ ৩৬৯ 

(প্রবিশ্য বকুলা ) 

বকুলা ॥। গেহু গেহু ইমাইং মালম্বর-বিলেবণাইং। 

বাধা । ( গৃহীত্বা প্রতিমা মলঞ্চিকীর্যতি ) 

নববৃন্দ| | 

প্রণয়িনং সময় সময়ে গতা 

বহনি কান্তিধুরাং মধুরাং মুদ! 
ন কিল কোকিলসঙ্গতিমস্তর। 

স্করতি সম্পদলং সখি ! মাধবী ॥ ২৩। 

বকূলেতি। গৃহাণ ইমানি মালাম্বর-বিলেপনানি। 

বাধেতি । ( অলঙ্কর্ত মিচ্ছতি ) 
ন্বরুন্দেতি । সময়ে নিকটে, প্রণধিনং সময়। প্রণয়িনো নিকটে । কোকিল- 

সঙ্গতিং বিনা যথা বাদস্তী-সম্পৎ ন স্ফরতি, তথা প্রণধিনং বিনা তং 
কান্তিধুরাং ন বহমীতার্থে বাঙ্গঃ ॥ ২৩। 

(বকুলার প্রবেশ) 

1কুলা। লও এই মাল্য, বন্্র ও চন্দনাদি বিলেপন গ্রহণ কর । 
রাধা । (গ্রহণ করিয়। প্রতিমাীীক অলঙ্কত করিতে ইচ্ছ' করিলেন ) 

পববন্দা। সখি! যথাসময়ে প্রণরী জনের নিকট গমন করিয়া তুমি ভর্ষভরে 

মধুর শোভার আতিশব্য ধারণ করিয়াছ, কোকিলের সঙ্গ বিনা বসন্তের 

আই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় ন! ॥ ২৩ ॥ 
৪ 



৩৭৩ ললিতমনাধবনাটকম ( 4ম অস্কঃ 

(প্রবিশ্ট মাধবী ) 

মাধবী। সচ্চাএ পউত্তিং বিপ্লাদুং ভট্টগারিমাএ পেপিদক্ষি, ত' 

অগ্গদেো পপৃফুরম্তং ণ মবুন্দাবণং পবেসিস্সং | 

(ইতি পরিক্রম্য ) 

হস্ত! পুণং বুন্দাবণং পইট্ঠো ভট্টা, জং ইমাইং সথ্ধ- 
চক্কাদি লক্থিদাইং পমাইং লক্খীঅন্তি, তা পণ্থদং ণিববাভিস 
ভ্িদারিঅং আনণিস্সং | | 

রাধা । (সাম্রকম্পং কৃষ্ণাকৃতিং মণ্ডয়তি ) 

মাধবীতি । সত্যায়৷ প্রবৃত্তিং বিজ্ঞাতুং ভর্ভৃদারি কয়া প্রেব্রিতান্রি, তদগঠঃ 

প্রস্ফুরন্তং নববন্দাবনং প্রবেক্ষ্যামি । 

হস্ত! নুনং বৃন্দাবনং প্রবিষ্ট! ভর্তা, যত ইমান শাম 

চক্রার্দিলক্ষিতানি পদানি লক্ষ্যন্তে, তত প্রস্ততং নির্ববাহ্থ ভর্তৃদীরিক- 

মানযিষ্যামি | 

( মাধবার প্রবেশ ) 

মাধবী। রাজকন্তা আনাকে সত্যভামার বৃত্তান্ত জানবার জন্ঠ প্রে 
করিয়াছেন, অতএব অগ্রে প্রন্ফুরিত এই নববৃন্দাবনে প্রবেশ করি 

(ইহা! বলিয়। ভ্রমণ করিয়! ) হায়! নিশ্চয়ই ভর্তা বুন্দাবনে প্রবে* 

করিয়াছেন, যেহেতু এই পুষে শঙ্খ-চক্রার্দি অঞ্চিত পদচিহ্ন দেখ! 

যাইতেছে, অতএব উপস্থিত বিষয় সম্পন্ন করিয়া ভর্তুদারিকাকে আনল 

করিব। 

রাধা । (অশ্রু ও কম্পের সহিত শ্রীরুষ্ণমুর্থিকে অলঙ্কত করিতেছেন ) 



নম অন্ধ ললিতমাধবনাট কম্ ৩৭১ 

মাধবী । এসা৷ পড়িদ। তস্সণীল্প্লল-মাল! দীসদি। 

(ইতি করেণ অ্রজমাদায় উচ্চৈঃ ) 

সহি বউলে ! কুদোসি ? 

নববৃন্দা । ( সসম্ভ্রমম্) সত্যে ! সম্নিহিতাসৌ মাধবী, তদিতস্তুণং 
প্রয়াণমুচিতম্। 

বাধা । ণ মে দ্ংসণে তিক্সা-পুরিদা, তা পুণে ঝন্তি বাুড়িস্সহ্গ। 

(ইতি তিত্বঃ পরিক্রামস্তি ) 

মাধবী। ( বিলোক্য ) কধং ইধ জ্জরেবব সচ্চা। 

€( ইত্যাপস্যত্য ) 

সভি! মাহবীপূপং ফাই আহরিছুং আজদক্ষি। 

নাধবীতি। এষ! পতিতা তন্ত নীলোৎপল-মাল! দু দবশাতে | 

সখি বকুলে! কুতে! গতাসি ? 

রাধেতি । ন মে দর্শনে তৃষ্ণা পুরিতা, পুনঃ ঝটিতি ব্যাবর্তয়িষ্যামঃ | 
শাধবীতি । কথং হহৈব সত্য। | 

পথি। মাধবীপুষ্পাণি আহর্ভ মাগতান্মি | 
পপ শাাস্প পাপী ৩ টা শীসীপীশ 

শধবী। এই ষে তাহার নীলোৎপলমাল! পড়িয়৷ রহিরাছে দেখিতেছি । 

(হস্ত দ্বারা মালা লইয়া উচ্চৈঃম্বরে ) সখি বকুলে ! তুমি কোথায়? 

ল্ববুন্াী। (বাস্ত হইয়! ) সতো, এ ষে মাধবী নিকটে আসিল, অতএব এই 

স্থল হইতে শীঘ্র, গমন করা উচিত । 

পাধা। আমার দর্শনের তৃষ| পুর্ণ হয় নাই, অতএব শীঘ্রই এ স্থানে ফিরিয়া 

আসিতে হইবে । ( এই বলিয়া তিন জনে যাইতে লাগিলেন ) 

নাধবী। (দেখিতে পাইয়া) এ কি! এখানেই যে সত্যা। (নিকটে 
গমন পূর্ব্বক ) সখি ! মাধবীপুষ্প আহরণ করিতে আসিয়াছি । 



৩৭২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৭ম অস্কঃ 

রাধা । (সৌরভ্যমান্্ায় স্বগতম্) কুদো এদং আঅন্ষিঅং সোরহং 
চিত্তং মে বিলোলেদি ? 

( ইতি মাধবী-করে মাল্যং দৃষ্ট্। অপবাধ্য সংস্কৃতেন ) 

ইতে! মাল্যাদিন্দীবর-বিরচিতাদেষ বিজয়ী 

বিসপত্যা ভীরীকুল-কুমুদবন্ধোঃ পরিমলঃ। 

মম ক্ষোভান্ুগ্রান্ সপদ্দি বহিরস্তঃপ্রণয়িনো 

বলাদন্যে। গন্ধঃ কথমিব বিধাতুং প্রভবতি ॥২৪॥ 

রাধেতি। (সৌরভ্যং ঘাধবী-হস্তগত-শ্রকুঞ্চনিন্দ্বাল্যস্ত সৌগন্ধ্যম্) কৃ 
এতদাকন্পিকং সৌরভ্যং চিত্তং মে বিলোভয়াতি ? 

ইত ইতি । অন্তো গন্ধঃ মন ক্ষোভান্ বিধাতুং কথমিব প্রভব্ি 
ইত্যন্থয়ঃ ॥ ২৪ ॥ 

রাধা । (সৌরভ আত্রাণ করিয়। স্বগত) অকন্মাৎ কোথা হইতে 

এই মৌরভ আসিয়া আমার চিত্তকে বিমুগ্ধ করিতে 

লাগিল £ (ইহা বলিয়া মাধবীর করে মাল্য দর্শন করি 

সংস্কৃত ভাষায় নববৃন্দার কাণে কাণে) এই নীলোৎপল-বিরচি ত 

মালা হইতে গোপাঙ্গনাকুলরূপ কুমুদিনী-সমূহের বন্ধু শ্রীরুষ্ণের 

সর্ববিজয়ী গন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, নতুবা আমার বাহা ও অন্তরের 

উগ্র ক্ষোভ অন্য গন্ধে বলপুর্বক বিধান করিতে কিরূপে সৎ 

হইবে? ॥ ২৪ ॥ 



*ম অন্কঃ] ললিতমাধবনাটকম্ ৩৭৩ 

মাধবী। ( সবিস্ময়ং সংস্কতেন ) 
স্বরভিমনুভবন্ত্যাঃ শ্যামলাস্তোজ-মালাং 

ভজতি তব কিমেতশ কম্প-সম্পত্তিমঙ্গম্। 

বপুরপি পরিখিম্নীকারমহণয় কিন্থা 

কলয়তি পরিফুল্লামালি রোমাঞ্চপালিম্ ॥২৫॥ 

বাধা । (স্বগতম্ ) সন্বরণিজ্জে! এসো অখো । ( প্রকাশম্) 

মাহবি! ইন্দীবর-মালং পেক্খিঅ কালিঅদহে দিটঠং দাণিং 

ভুূঅঙ্গাঅলিং স্থমরন্তী ভীদন্ষি। 

নববুন্দা। (স্বগতম্) সাধু সমাধানমিদম্ । 

শধবীতি | স্থরভিং গন্ধবতীং গ্তামলান্তোজমালামন্কৃভবন্ত্ান্তবাঙ্গং কিং 
কম্পসম্পর্তিং ভজতি। তব বপুরূপি কিং বা রোমাঞ্চপালিং 

কলয়তীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 

বাধোত। সংবরণীয় এষোহর্থঃ | 

শাধবি ! ইন্দীবর-মালাং প্রেক্ষ্য কালিয়হ্দে পূর্ববং দুষ্টাং ইদানীং ভূজঙ্গাবলিং 

স্রন্তী ভীতাম্মি। 

শাধবী। (বিস্মিত হইয়া! সংস্কৃত ভাষায়) সখি! নীলোতপলের মালার 
সুগন্ধ আস্রাণ করিধা তোমীর অঙ্গ কেন কম্পসম্পত্তি ভজন! 

করিতেছে, আর কেনই ব1! তোমার শরীর ক্ষীণ আকার পরিত্যাগ 

করিয়। প্রফুল্ল হইয়! রোমাঞ্চ-রাশিতে পরিপুর্ণ হইতেছে? ॥ ২৫ ॥ 

পাধা। (ম্বগত) এ বিষয় ত সম্বরণ কর! উচিত। (প্রকাশ্যে ) মাধধি ! 

ইন্বীবর-মাল্য এখন দেখিক্না কালীদহে দৃষ্ট ভূজঙ্গাবলীর কথা স্রণ 

করিয়। ভীত হইয়াছি। 
শববুন্দা। (ম্বগত) উপযুক্ত মীমাংসাই হইয়াছে বটে ! 
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রাধা । (স্বগতম্) ফুড়ং তাএ চ্চেঅ মুত্বীএ নিম্মল-মাল! এসা। 
মাধবী। সহি সচ্চে! মাহবীমণ্ডবং গছুঅআ পুপফাইং অব. 

চিণিস্সম। 

সর্ববাঁঃ । ইদে ইদে! পিঅলহি ! 

(ইতি নিক্্াস্তাঃ ) 

( ততঃ প্রবিশতি মধুমঙ্গলেনানুগম্যমানঃ কৃষঃ ) 
কৃষ্ণঃ। ( সোদ্বেগম্) 

ক্ষণাদেব ক্ষুপ্না ভবতি বনমাল্! মলয়জ- 

দ্রবালেপঃ শুস্যন্নিপততি রজঃ সঞ্চয়নিভ2। 
শা শিস শি ক্স টি চা 

রাধেতি। স্ফুটং তন্ত! এব মূর্তা। নিশ্াল্য-মাল1 এষ! । 
মাধবীতি। সখি সত্যে! মাধবীমণ্ডপং গত্ব! পুম্পাণ্যবচেষামি | 

সর্ব! ইতি। ইত ইতঃ প্রিরসখি ! 

কৃষ্ণ ইতি । ক্ষুপ্না চুণিতা । কলয়তি করোতি ॥ ২শ॥ 

বাধা । (স্বগত ) নিশ্চয়ই ইহ! সেই প্রতিমার নিশ্াল্য-মাল| । 

মাধবী । সখি সতো! গাধবীমগুপে গমন করিরা পুষ্প-চরন কাঁবতে 

হবে । 

সকলে । প্রিয়সথি! এই দিকে, এই দিকে | 

( ইহা বলিয়! সকলের প্রস্থান । 

( অনস্তর নধুমঙ্গলের সহিত কৃষ্ণের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ । ( উদ্বেগের সহিত ) ক্ষণকালমধ্যে বনমাল! চূর্ণ হইরা! পড়িতেহে' 

চন্দন-লেপ শু হইয়! ধুলিরাশির ন্ঠায় পাঁড়ক্া ষাইতেছে, পর 
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বিসর্পন্তিজ্বালৈরুরসি রবিকান্তাকৃতিরসৌ 

মনান্তঃসন্তাপং কলয়তি পরং কৌন্তুমণিঃ ॥ ২৬ & 

(ইতি সব্যতঃ প্ররেক্ষ্য ) 
প্রিয়বয়ত্ত ! কিয়দ্দ,রে সা বৃন্দাটবী ? 

নধুমঙ্গলেঃ । ( সংস্কৃতেন ) 

স্কুটচচটুল-চম্পকপ্রকর-রোচিরুল্লাসিনী, 
মপোত্তরল-কোকিলাবলি- কলম্বরালাপিনী | 

শী পপিশপী পপ পপি শিক আত শপ 

বধুমঙ্গল ইতি ॥ “পুরঃ রতি বল্লভা তব মুকুন্দ! ৃ্দাটবাতি” পদ্ত-শেষে 

বক্তব্যে স্কুটদিতযাদি-পাদত্রয়ং শ্রুবা গ্রকুষফ্ণ আহ কাসাবিতি । স্ফুটস্তে। 
যে চটুলাশ্চম্পকাস্তেষাং 'প্রকরস্ত সমূহস্ত যদ্রোচিঃ রোচিঃ শোচিক্লভে 

ক্লীৰে ইতি কোষাত্ঃ তেন উল্লাসে! বিদ্ভতে বস্তাঃ সা। পক্ষে 

স্কুটচ্চটুলচম্পকপ্রকরব্দযদ্রোচিস্তেনোল্লাসিনী । মদেনোত্তরল! ৰে 
কোকিলান্তেযামাবলিস্তপ্যাঃ কলম্বরালাপো বিস্ততে বন্তাঃ সা। 

সুর্যাকাস্ত-সদৃশ এন কোস্তভমণি প্রসরণশীল কিব্রণাবলীর দ্বার! আমার 

এক্ষোদেশে অবস্থিত থাকিয়। আমার যার-পর-নাই অঙ্গ-সম্তাপ বধ্ধীন 

করিতেছে ॥ ২৬ ॥ 

( ইহা বলিষ়। বামর্দিকে দেখিয়! ) 

প্রয়বয়ন্ত ! সেবুন্দাবন কত দুরে ? 

এধুমঙগল। (সংস্কৃত ভাষায়) € বুন্দাবনপক্ষে ) প্রস্ষটিত চম্পক- 

পুষ্পসমূহের কাস্তির দ্বারা শোভিতা, মদমত্ত কোকিল-শ্রেণীর কলম্বরের 

আলাপের দ্বার। পরিপূর্ণ, মরালগণের গতির দ্বার! শোভমানা) কষ্সার 

মুগসমূহে পরিপূর্ণা--(শ্ররাধিকাপক্ষে ) বাহার কান্তি প্রস্ফুটিত 

চম্পকাবলীর ন্ঞার আনন্দদায়িনী, ঘিনি নদমভ্ভ কোকিলশ্রেণীর স্তায় 
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মরালগতিশালিনী কলয় কৃষ্ণ ! নস! রাধিকা, 

( ইত্যদ্ধোক্তে ) 

কৃষ্ঃ। ( স-সম্ত্মৌত্মুক্যম্) সখে ! ক্কাসৌ কাসৌ ? 
মধুমঙ্গলঃ। ( অঙ্গুল্য দর্শয়ন্) পুরঃ স্কুরতি বল্লভা তব, 

কৃষণঃ। (সবৈয়গ্র্যম) বয়স্ত ! নাহং পশ্টামি, তদাশু থে 

দর্শয়, ক্ষ সা মে রাধিকা ? 

মধুমজলঃ॥ মুকুন্দ ! বৃন্দাটবী। 
শা শি শাশপপীশি 

পক্ষে মদোত্তরল-কোকিলাবলিবং কলম্বরমালপিতুং শ্ীলং যস্ত: গা) 

মরালানাং গতিভিঃ শালিনী শোভমানা। পক্ষে মরালানাং গতির 

ষা গতিস্তয়া শালিনী। রুঝ্পাব্র৷ মুগান্তৈরধিকা, পক্ষে তে রুঝ্। 

কলয় সা রাধিকা । 

মধুমজল ইতি । কৃষ্ণ! স! রাঁধিকেত্যন্তেন প্রিয়! বৃন্দাটবী বপিতা মনা,” 

রাধিক। বণিতা অন্যথা মনথা ক্রিষ্টঃ। 

স্স্বরে আলাপকারিণী, যিনি রাজহং ংসের হাম গতিশালিনী, দেহ 

রাধিক1- হে কৃষ্ণ! অবলোকন কর-- 

( এই পর্যন্ত বলিলে রাধিকাপক্ষের অর্থ ₹ শ্রীকৃষ্ণের গ্রারাধকা- 

বিরভ-তপ্তহৃদয়ে স্কুরিত হওয়ায় ) 

কৃষ্তজ। (ব্যস্ত হইয়া ওৎস্থকোর সহিত) সথে ! কোথায় তনি, কোথা 

তানি? 

মধুমল। (অস্গুলীর দ্বারা দেখাহয়া) সম্মুখে তোমার সেই প্রিয় 

কৃষ্ণ । (ব্যগ্রভাবে ) বয়স্ত ! কই, আমি ত দেখিতে পাইতেছি লা, আমা 

সে রাধিক। কোথায়-_-তাহা শীঘ্র আমাকে দেখাও) 

মধুমলগল । হে মুকুন্দ! আমি শ্রীবন্দাবনের কথ! বলিতেছি । 



৭ম অস্কঃ ] লাঁলতমাধবনাট কম্ ৩৭৭ 

কুফঃ। ( পরামুশ্য নিশ্বসন্) কথং নামধেয়-বর্ণানামাকর্ণনাদে 
সর্ববানুসন্ধানবিধুরোহস্যি। ( ইতি পরিক্রুম্য ) 

সর্ববাঙগীনামকুরুত মুঃ সা মমা কল্পলক্মমীং 

পু্পৈর্যস্তাঃ পরিমল-ভরোদগারিভিগৌরগাত্রী । 

অগ্রে সেয়ং কুম্থমধনুষঃ পশ্য ভল্লায়মানা 

মামুৎফুল্প। প্রহরতি রুবন্তঙ্জ-মল্লাদ্য মল্লী ॥ ২৭ ॥ 

( পরিক্রম্য ) 

মিহিরছৃহিতুস্তীরোপান্তে স্ফরন্তি নিরন্তর 

ব্রততি-নিকরৈরেতীস্তাস্তা মহীরুহ-রাজয়ঃ। 
----শিশাাাটা ই 

আকল-লক্ষীং বেশশ্রিয়ম। আকল্পবেশৌ ইত্যমরঃ) যস্তা মল্লিকায়াঃ | 
কন্দর্ন্ত ভল্লং ভাল। ইতি প্রসিদ্ধং যদস্ত্ং তদ্বদাচরস্তী, রুবস্তে। ভঙ্গ মন্লা 

ইবষন্তাঃ পা । খক্ষাচ্ছ ভল্ল ভালুক ইত্যমরঃ ॥ ২৭ ॥ 

2৪ । (বিচার পূর্বক দীর্ঘনিশ্বাস পরিতাগ*করিলেন ) নামের বর্ণগুলি 

শখণ করিয়াই আমি সকল ব্যাপারের অনুসন্ধানে ভ্রান্ত হইয়াছিলাম | 

: ইহা বলিয়৷ অগ্রসর হইয়া) গৌরাঙী শ্রীরাধা ষে মল্িকাব সৌরভ- 
বিস্তারী পুষ্পাবলীর দ্বারা পুনঃ পুনঃ আমার সর্ধাঙ্গীন বেশ রচন। 

কারতেন, অগ্রে সেই সুশোভান্বিতা মল্লিকা কামদেবের ভল্লননামক অস্ত্রে 
পরিণত হইয়া এবং গুঞ্জনরত ভ্রমরাবলী মল্লে পরিণত হইয়] আমাকে 

প্রহার করিতেছে ॥ ২৭ ॥ 

(গমন করিয়া) যমুনাতীরের সমীপে লতাবলীতে পত্রিবেষ্টিত 

হইয়া নিরস্তর এই ষে বৃক্ষরাজি বিরাজ করিতেছে, ইহাদের নবলব 
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কিশলয়কুলৈর্যাসাং নব্যৈরলভ্যত রাধিকা! 

শ্রুতিপরিসরে তাড়স্ক শ্রী-বিড়ম্বন-চাতুরী ॥ ২৮ ॥ 

(সবিস্মঘম্) বঅস্স! এত জোববণে বি বসম্তস্ল 

কীস তল্পকৃখণং ণশি ? 

কষ্ণত । সখে! সত্যমাধধ। 

তথাহি-__ 

[ এম অন্ক: 

মধুমঙগলঃ | 

আতন্বস্তি পিকাস্তথা মধুলিহে! বাচং-যমানাং ব্রতং 

মাকন্দেযু দরোদগতা অপি জড়ীভাবং ভজত্য্কুরাঃ। 

স্পাশাপপপপপা লতা শা 

মিহিরেতি। নিরস্তরা নিবিড়া | রাজয়ঃ পঙ্ ক্রয়: । কিশলয় কর্তৃভিঃ 1২৮] 
মধুমঙগল ইতি । বয়ন্ত! অত্র যৌৰনে বসন্তস্ত কল্মাৎ তল্লক্ষণং 

নাস্তি? 

কুষ্ণ ইতি । আতন্বস্তীতি। নধুলিহঃ ভ্রমরাঃ | বাচং ষমানাং মুনীনাং ব্রত' 

মৌনম্। নাকন্দেষু আমেষু অঙ্কুর! ঈষদূভত। অপি জড়ীভাবং ক্ষুদ্র 

কোমল কিশলয়-কুলের দ্বার! শ্রীরাধিক! কণমুলে তাঁড়ম্ক-শোতাও 

অন্থকরণ-চাতুরধ্য লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥ 
মধুমঙ্গল। ( সবিশ্য়ে) বয়স্ত ! 

তারৃশ লক্ষণ নাই? 

কৃষ্ণ। সথে! সত্য কথাহ বলিয়াছ । 

বসন্তের এই যৌবনকালে কেন উহা; 

দেখা যাইতেছে--কোকিলকুল৷ ০ 

ভঙ্গ সকল মৌনব্রত অবলম্বন করিয়াছে, আত্ম-সমূহে অস্কুর-দমূহ ঈষং 

উদ্ভুত ভইয়া জড়ভাব প্রাপ্ত ভইন্না আছে, অশোক-বুক্ষনিচয়ে নগর 
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মদ্ধোদগীর্ণমুখাপ্যশো কনিকরে বিক্ষস্ততে মগ্ররী 
কালিন্দীতটপীন্দি হস্ত 1 কিমিয়ং স্থপ্তা মধুত্ীরভূত ॥ 

মধুমঙ্গলঃ। পেক্খ, এসা কাএ বি বিরহিণীএ বরারবিন্দ- 

বির১ইদ1 সেজ্জা। 

কম । নুনমস্থ্যাঃ প্রাণরক্ষণায় সখ্য বিষ্টস্তিতেয়ং বসস্তলন্সনী2। 
( ইত্যালোক্য সাতস্কম্) 

শন্যক্রোড়! নিঝিড-কমলৈঃ কল্লিতাতল্লবেদী 

নেদীয়স্থ্যাস্তম্বলহরিভিঃ শীলিতা৷ হেলিপুক্র্যাঃ ৷ 

ভজস্তীতার্থঃ | অর্ধোদপীর্মুদিতং মুখং যন্তাঃ সা অর্ধোদগীর্ণমুখ।, 

বিষ্ৃস্ততে স্তব্ধ! ভবতি। এতেন চিহ্ন মধুশ্রীঃ সুপ্তা ইবেতি ভাবঃ। 

নধুমঙ্গল ইতি । পশ্তী, এব! কন্তা অপি বিরহিণ্যা বরারবিন্দ-বিরচিতা শয্যা! । 
কষ হতি 1 বিষ্টস্তিত। অপ্রকাশিত ! 

*গেতি | নেদীয়ন্তা অতিনিকটবত্তিন্ত। বমুলায়াঃ হক্মতরক্গৈ: | অঙ্গজ্বাল! 

অদ্ধোদগতা হইয়া! গুদ্ধভাবে রহিদ্বাছে, হায়! মনে হইতেছে, যমুনাতট- 

শীমাক বসস্তলক্মী যেন নিদ্দ্রিত। হইয়া! অবস্থান করিতেছেন । 

শুমঙ্গল | বয়ন্ত ! দেখ, সুন্দর নলিনীদলে বিরচিত এ কোনও বিরহিণীর 

শযা! । 

-ষ। বোধ তয়, সেই বিরহিণীরই জীবন-রক্ষার জন্ত বসন্তলক্ষী স্তব্ধ 

হইয়া! আছেন। (আতঙ্কভরে অবলোকন করিয়।) এই শষার বেদী 

নিবিড় কমল-সমূহের দ্বারা কল্লিতা হইলেও ইহার মধ্যভাগ শৃন্ত এবং 
উতা নিকটস্থ হুধ্যনন্দিনী যমুনার তন্থুলহরীর দ্বারা আদ্রীকৃতাঃ এই 
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অঙ্গজ্বালা-পরিচয়-মিলন্নন্মু'রা মন্খ্মদুঃখ- 
ব্যাখ্যাপল্জী মম ধিয়মিয়ং ধূঅরয়ন্তী ধুনৌতি ॥ ২৯॥ 

মধুমঙ্গলঃ। এদং অগগতো! নিউগ্তসালিঅং সলাহেহি। 

কষ্ণঃ। (পরিক্রম্য সোদ্গ্রীবং পশ্যন্ সাশ্চ্যম) কথমারণ্য- 

বেশধারিণীহারিণীয়ং মদঙ্গ-প্রতিমা ৷ 

(ইতি সমিধায়) 

নুনমেতয়া শিল্পাচার্যয-কলাকৌশলবিবর্তেন ভবিতব্যম্। 

পরিচয়েন মিলমন্বুরে। ধর্্মো যস্তাঃ সা। মন্খহহখন্ত ব্যাথা 

ব্যক্তীভাব্তম্ত পঞ্জী স্চিকা । ধৃমাং কুর্বস্তী ধুনোতি কম্পয়তি ॥২৯। 
মধুমঙ্গল ইতি । এতাং অগ্রতে। নিকুপ্রশালিকাং শ্রীঘয় । 

রুষ্ণ ইতি । 'প্রতিময়৷ বিশ্বকর্মণঃ কলাকৌশলন্ত বিবর্তেন বিবর্তরূপয়" 

ভবিতব্যম্। 

শয্যা অঙ্গজ্বালার পরিচয়ে মিলন-প্রয়াদ বাক্ত করত মর্খবব্যথ! প্রকাশের 

সুচিকারূপে পরিণত হইয়! আমার বুদ্ধির মালিম্তবিধান পুর:' 

টহাকে কম্পিত করিতেছে ॥ ২৯ ॥ 

মধুমঙ্গল। অগ্রবর্তী এই নিকুঞ্জশালিকাকে প্রশংসা কর । 
রু্ণ। (অগরদর হইয়া গরীব! উদ্টোলন পূর্বক দেখিয়। 'আশ্চর্ধ্য সহকারে 

একি! এ যে বন্তবেশ-ধারিণী মনোহারিনী আমার অঙ্গ প্রতিদা। 

(ইহা বলিয়। নিকটে গমন করিস!) নিশ্চয় বোধ হইতেছে, 

এই প্রতিম! শিল্পাচার্য্যের কলাকৌশলের উৎকর্ষের দ্বারাই নিশ্দিং 

হইয়াছে । 
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ধুমঙ্গলঃ। (পকৌতুকম্) হী হী! এসে জ্জেবব অগ্পণো 
পিঅবঅস্সো মএ চিরাদো লদ্ধো তুমং কৃখু রাইন্দো, ণ মে 

বন্গণবড় অস্স অহিরূবে। 

( ইতি নিরীক্ষ্য ) 

পিঅবঅস্স! পেক্খ, কএবি অণুরাইণীএ সেবা- 

কিদশ্খি। 

বন2ঃ। পসখে! সাধু লক্ষিতম্ 

অআসৌ ব্যস্তন্যা সা বিশদয়তি মাল! বিবশতাং 

বিভক্তেয়ং চচ্চা নয়ন-জল-বুষ্টিং কথয়ুতি। 

“পুগঙ্গল ইতি । আশ্চর্যাম। এষ এবাজ্মনঃ প্রিয়বয়স্তঃ ময় চিরাল্লন্ধঃ | 

ত্বং খলু রাজেন্দ্রোঃ ন মে ব্রাহ্মণবটুকম্তাভিরূপো যোগ্য ইতার্থঃ। 

[পয়ণয়ন্ত ! পশ্ঠ) কয়াপি অনুরাগিণ্যা সেবারুতান্তি । 

রুষ্ণ ইতি । অন্তব্যন্তো। হ্যাসো যন্তা সা। “ইয়ং বিভক্ত! অশুল্যাগ্তঙ্কিতা 
শশী চে শিস সপ শিট 

নধ্মঙগল | (কৌতুক-সহকারে )কি আশ্্যয ! এযেন আমার প্রিক- 
বযন্তকে ব্হুকালের পর প্রাপ্ত হইলাম, তুমি ত* রাজচক্রবর্তা, তুমি 
আমার স্ঠায় বাঙ্গণ-বালকের ষোগা নহ। (এই বলিয়া বিশেষরূপে 

দেখিয়া!) প্রিয়বয়ন্ত ! দেখ, কোনও অন্করাগিণী কর্তক এই প্রতিম! 

সেবিত। হইয়াছে । 

কঃ সথে! ঠিক দেখিয়াছ। দেখ, এই মালিকাটি প্রতিমার বাস্তভাবে 

অর্পণ করায় তাহার বিবশতার পরিচন্ন দিতেছে, এই যে চন্দনলেপ, 

হহা স্থানে স্থানে মুছিয়৷ যাওয়ার তাহার অশ্রপাতের কথা ব্যক্ত 
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করোতকম্পং তস্তা ব্দতি তিলকং কুঞ্চিতমিদং 

কৃশাঙ্গ্যা প্রেমাণং বরিবসিতমেব প্রথয়তি ॥ ৩০ ॥ 

( নেপথ্যে ইদে! ইদ্দ! পিঅসহি 1) 

কৃষ্ণঃ। সথে! নুনং প্রত্যাসীদন্তি মূর্তেরপাসিকান্তরুণ্যঃ, 

তদেষ! মদর্চ! কুপ্রান্তরে নিবেশ্টযতাং, ময়াহহ্যাঃ সু 
বেশমাধুরীমুরীকৃত্য বিশ্বোষ্ঠীনাং তাবনিষ্ঠাং নিষক্কযিয্য ৮ 
বেদীয়মধিষ্টেয়] | 

( ইত্যুভৌ তথা কুরুতঃ ) 

চর্চ।» বরিবসিতঃ দেবনং বরিবস্ত। ভু সুশাষা পরিচর্ধ্যাপুযুপাস 

মিত্যমরঃ ॥ ৩০ ॥ 

(নেপথ্যে বকুলাহ, ইত ইতঃ প্রিয়নাথ 1) 

রুষ্ণ ইতি । প্রত্যাপীদস্তি পরা বর্তৃস্তে । 

(হতুযুভাবিতি । মধুমঙ্গলন্ত্রাং গুহীতা৷ কুঞ্জান্তরে স্কিতবান 

শ্রীকৃষ্মুদেশমাধুরীঃ স্বীকৃত্য বেছ্কাং স্থিতবানিতার্থ )। 

করিতেছে, এই তিলক কুঞ্চিত হওয়ায় তাহাব হস্তকম্প প্রকা* 

করিতেছে, যাহ। হউক, এইরূপ সেবাই সেই কৃশাঙ্গীর তেমোদয় বণ 
করিতেছে ॥ ৩০ ॥ 

( নেপথ্যে প্রিয়সখি, এই দিকে, এই দিকে ) 

কৃষ্ণচ। নিশ্চয়ই এই ষুর্তির উপাদিক। তরুণীর! আসিয়াছে ; অত 

আমার এই প্রতিমাকে অন্য কুঞজে স্থাপন কর, আমি এই প্রতিমার বেএ 

মাধুরধ্য ধারণ করিয়! বেদীতে অধিষ্ঠান পুক্রঃদর বিস্বোষ্ঠীদিগের ভাঁবনিষা 

' নিশ্চিন্তভাবে দর্শন ক.র। ( উভয়ে সেইরূপ করিলেন ) 
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( ততঃ প্রবিশতি সথিভ্যামনুগম্যমান! রাধ! ) 

বাধা ॥ (পুরোহবলোক্য সরোমাঞ্চম্) অন্মহে 1 পড়িমাএ মান্রা- 

তরসান্দা, জং সচ্চং চেম মাহব-দংসণ-চমকারং উপ্লাদেদি। 

বকুলা। ( জনান্তিকম্) ণঅবুন্দে! পেক্থ পাঁড়মাএ স্থন্দেরম্। 

ননবৃন্দা। (সন্মিতম্) মুদ্ধে! নূনং সত্যভামা-প্রেমোম্মাদ- 
স্্য্যপি সঞ্চক্রাম, বা হরিমেব প্রতিমাং প্রত্যেষি। 

কষ ( সবিস্য়ানন্দম্) তস্ত! কেয়ং চিত্তাকষিণী কল্লু- 

লতিক1 $ ( ইতি সৌত্ম্বক্যম ) 

রাধেতি। আশ্চধাম! প্রতিমার মাধুরীভরসাধুতা, যৎ সতামেব নাধব- 

দর্শন-চমৎকা রমুৎ্পাদয়তি । 

বকলেতি | নবনুন্দে! পণ্ঠ প্রতিমায়াঃ সৌন্দর্যাম্। 

নববুন্দেতি। সঞ্চক্রাম সংক্রান্তবানাবিট ইতার্থু, যা ত্বং বকুল! , 

(অনস্তর সবীঘ্ঘয়ের সহিত রাধিকাব্র প্রবেশ ) 

গাপা। (সম্মুখে অবলোকন করিয়! রোমাঞ্চিত হইয়া ) আভা! প্রতিমার 
মাধুধ্যের কি উৎকর্ষ! উহা সত্য সতাই নাধব-দর্শনের চমৎকারিত। 
উৎপাদন করিতেছে । 

বকুলা । ( জনাস্তিকে ) নববৃন্দে। প্রতিমার পসৌন্দধা দেখ । 

নববুন্দ। | (মুদুহান্ত পুরঃনর ) মুদ্ধে! নিশ্চয়ই সতাভামার প্রেমোন্মাদ 

তোমাতে সংক্রমিত হইয়াছে 7 যেহেতু তুমি হরিকে প্রতিম। বলিয়া 

বিশ্বাস করিতেছ। 

কঃ। (বিস্ময়ের ও আনন্দের সহিত) কি আশ্চর্য ! “এই চিত্তা- 
কষিণী কল্পলতিকা কে? (ইহা বলিয়া গৎস্থকোর সহিত) 



৩৮৪ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৭ম অঙ্ক; 

হদয়াস্তর-স্ফুরদমন্দ-বেদনা- 

ভর-বাবদুক-বদনান্থুজহ্যুতিঃ। 

নয়নাস্ত-তাগুবিত-নীল-কুস্তলা 

স্থদতী মদক্ষ-পদবীং প্রপদ্াতে ॥৩১।॥ 

( পুননিভাল্য সচমণ্ডকারম্্) 

হন্ত হস্ত! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণাবল্লপভা রাধা । 

( ইত্যশ্রুধারামাবারয়ন্ সবিমর্শম্) 

অকল্লি শ্ুরশিলিন! পরিকলয্য মায়াময়ী 

স্থখায় মম রাধিকা ফ্রুবমমন্দ বুন্দাবনে। 

রুষ্ণ ইতি। হ্ৃদয়ান্তরে স্ফুরন্ অমন্দো যে! বেদনাভরস্তং ব্যক্তি বদনাঘুগ- 
দ্যতিরষস্তাঃ সা। স্ুদ্দতী শোভন! দন্ত! যস্তাঃ সা ॥ ৩১ ॥ 

অকল্লি ইতি । নুরশিল্লিনা বিশ্বকর্রণা । পর্রিকলযয বিচাধ্য । মারামক্লা 

যাহার বদ্ন-কমলের কাত্তি হৃদয়ানস্তরের গুরুতর বেদনাত€ 

প্রকাশ করিতেছে ধাহার নীলকুস্তল নয়ন্দ্বয়ের প্রান্ততাগে নৃহঃ 

করিতেছে সেই শ্োভনদশনা আজ আমার দুষ্টিপথে উপস্থিঃ 
হইলেন ॥ ৩১ ॥ 

( পুনর্বার লক্ষ্য করিয়া চম্তকৃত হইয়া) হায় হায়! ইনি থে 

আমার প্রাণবল্লভা বাধ! । 

( এই বলিয়। অশ্রুধার। নিবারণ করত বিচার পুর্বক ) নিশ্চদহ 

মনোহর বৃন্দাবনে স্থরশিল্পী বিচার পূর্বক আমার সুখের জন্ত এ? 

মায়াময়ী রাধিকামৃত্তির কল্পন! করিয়াছেন, নচেৎ এই সমরনীতি 
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ভবেদিহ কুশস্থলী-নগর-নীতিভিদু মে 

মমাস্তরবরোধনে ক নু তদীয়-সম্তাবনা ॥ ৩২ ॥ 

বাধা। ( কৃষ্ণমুখেন্দুমবলোক্য ) হস্ত হস্ত! ণিত্তরুক্ৃতিদা এ 
মম মুদ্ধন্তণং, জং গোইন্দস্স পড়িমং জ্জেবব গোইন্দং 

মগ্লেমি। 

( হতি সাশ্রুধারমগ্রলিং বন্ধ! ) 

অই পড়িবিন্ব! অবি কিং তৃক্ষ বিশ্বস্স অন্ুরুহ 

লোজঅণস্নস কলাণম্। 

মায়াকৃত, তৎ প্ররুতবচনে ময়টু । মায়া তু দুর্ঘটনাকাব্রিণী শক্তিঃ | 

সস্তাবনা স্থিতিঃ ॥ ৩২ ॥ 

াধেতি। তস্ত হস্ত! নির্ভরোতকণ্ঠিতায়া মম মুগ্ধত্ং, যৎ গোবিন্দন্ত 

প্রতিমামেব গোবিন্দং মন্তে | 

শাম প্রতিবিন্ব! অপি কিং তব বিহ্বস্ত কৃষ্ণস্তেত্যর্থঃ কল্যাণম্ ? 

সন্থসারে হছুরগীম কুশস্থলী দ্বারাবতী কারান্থিত আমার অন্তঃ- 

পুরমধ্যে কিরূপে তাহার অর্থাৎ শ্রীরাধিকার স্থিতি হহতে 

পারে? ॥৩২॥ 

ঠাধা। ( কৃষ্ণমুখচন্ত্র দর্শন করিয়া!) হায় হায়! অত্যন্ত উৎকণ্ঠা বশতঃ 

আমারই এই মূর্খতা । যেহেতু, গোবিন্দের প্রতিমাকেই গোবিন্দ বলিয়। 

মনে করিতেছি। 

(এই বলিয়! সাশ্রুনেত্রে অঞ্জলি বন্ধন পূর্বক ) 

অগ্ি প্রতিবিদ্ব ! তোমার স্বীয় বিশ্ব সেই পল্পলোচনের মঙ্গল ত ? 
৫ 
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কৃষ। (সোল্লাসম্) অয়ি মায়াঘন্ত্রময়ি রাধিকে ! সত্য 

.. মিদানীমেব কৃষ্ণঃ ক্ষেমী, যদিয়ং সর্ববমুদ্রয়া তাং লোকো 
স্তরামনুকুর্ববতী ত্বমস্ত ক্ষেমং পচ্ছসি। 

রাধা! (সচমণ্কারম্) সানু গঅবুন্দে! সানু সালু, জাএ 

সিপ্লকলা-কুশলাএ ণিম্সিদা পড়িমাবি এদং কিম্পি মনুরং 

বাহরেদি। 

কৃষ্ণ । অহো! গন্ধর্ববপুরামুকারিণোহপি মায়া গন্ধবর্বনাট্যস্থ 
কাপি চিরচমণ্কারিতা, যদত্র মমাপ্যবাধিতেব রাধা 

প্রতিভাসতে। 
শপ পপ পাস পা ৯ রি 8 8 

কৃষ্ণ ইতি । সর্বসুদ্রয়! সর্বভঙ্গ্যা ব। কাপি লাবণ্যাদি রূপয়েত্যর্থঃ, ভা" 

উদ্ধীলোকগতাং রাধাম্ । 

রাধেতি । সাধু নববৃন্দে! সাধু সাধু, যয়া শিল্পকলা-কুশলয়! নির্শিতা 

প্রতিমাপি এতৎ কিমপি মধুরং ব্যাহরতি কথয়তি । 
কৃষ্ণ ইতি। গন্ধর্বা! অত্র শৈলুষান্তেষাং পুরমন্থু কর্ত,ং শীলমস্ত বিশ্বকন্ম্মণোহাপ 

মায়য়া প্রতারণশক্ত্যা যদগন্ধর্র্বনাট্যং লোকভ্রামকচত্রিহং তস্ত কারি 

শ্রীকৃষ্চ । (উল্লান-ভব্ে ) অয়ি মায়াযন্ত্রময়ি রাধিকে ! সত্যই এখন 

জবীকষ্েের মঙ্গল, যেহেতু তুমি সর্বপ্রকারে সেই পরলোকবাপিল! 

শ্ররাধিকার অনুকরণ করিয়া তাহার মঙ্গল জিজ্ঞাসা করিতেছ। 

রাধা । ( চমত্কৃত৷ হইয়৷ ) সাধু নববৃন্দেঃ সাধু সাধু, যেহেতু তোঘার 

স্ঠায় শিল্পকলা-বিচক্ষণ!1 কর্তৃক নির্মিত প্রতিমাও এইরূপ মধুর বাকা 

কছিতেছে। 

কষ । অহ! গন্ধর্বপুরান্নকারী বিশ্বকন্মীর মায় দ্বারা বিরচিত। 
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রাধা । (পানন্দাভুতং সংস্কৃতেন ) 

বরো ধিশ্বন্ ভ্রাণং পরিমিলতি সোহয়ং পরিমলো 

ঘনশ্যাম! সেয়ং ছ্যুতিবিততিরাকর্ষতি দশ । 
স্বরঃ সোহয়ং ধীরস্তরলয়তি কণোর মম বলা- 

দহে! ! গোবিন্দস্থ প্রকৃতিমুপলব্ধা প্রতিকৃতিঃ ॥৩৩॥ 

(ইতি কাকুং কুর্ববতী) 

অই কমহুপড়িমে! এসা চাড়-কোডিহিং ভিকখেদি 

গন্ধর্বচমতৎকারকারিতা, যন্মাদগন্ধর্বনাট্যাৎ যয়াপ্যবাধিতে রাধা 
প্রতিভাসতে স্ফুরতি, অবাধিতেব অর্থাৎ সা ইব। প্রকৃতিং 

স্বভাবম্ ॥ ৩৩ ॥ 
রাধেতি । অয়ি কৃষ্ণপ্রতিমে ! এব! চাটু-কোটিভিরভিক্ষাতে ব্লাধা, এবমেৰ 

গঙ্গমী-ভূয় চিরং স্খাপয় সম্তাপজর্রং দীনায়া লোচনম্। 

নাটোর কি চিরস্থায়ী চম্ৎকারিতা ! যেহেতু, ইহার দ্বার প্ররুত 
আীরাধিকান্ন স্তায় এই রাধা প্রকাশ পাইতেছেন। 

বাধা । (আনন্দ ও বিস্ময়ের সাহিত সংস্কত ভাষায়) নাসিকাতে প্রবেশ 
করিয়! যাহ! উন্মত্ত করিরা তুলিত, এই সেই সর্বোৎকৃষ্ট পরিমল, তাহার 
যে ঘনগ্তাম কান্তি নয়নযুগলকে আকর্ষণ করিত, ইহাও সেই 
ঘনগ্তাম কান্তি, তাহার ষে ধীব স্বর আমার শ্রুতিযুগলকে বলপূর্ব্বক 
বিগলিত করিত, এই সেই স্বর, আহা ! কি আশ্চর্য্য ! এই প্রতিকৃতি 

গোবিন্দের স্বভাবকে ই লাভ করিয়াছে ॥ ৩5 ॥ 

(ইহ! বলির! খেদোক্তি করিস! ) অয়ি কঞ্ঃপ্রতিমে ! এই রাধিক! 

কোটি কোটি চাট্বাকের দ্বার) তোমার নিকট ভিক্ষা করিতেছে যে, 
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রাহী, এববং চ্চেঅ জঙ্গমী-ভবিঅ চিরং স্থৃহাবেহি সম্তাব- 
জজ্জরং দীণাএ লোঅপম্। 

কৃষ্ণঃ। হস্ত ! বুন্দারকবর্ধকে ! দিষ্ট্যা সম্বন্ধিতোহন্মি। 
(ইতি বাম্পধারাং বিতানোতি ) 

নববৃন্দা। সখি! চেলাঞ্চলেনাপসাধ্যতাং প্পিয়মুখাস্তোজা- 

দ্বাম্পান্ুধারা । 

রাধা । (সাপত্রপং তথা করোতি ) 

নববৃন্দা। (ম্বগতম্) কথমসৌ মাধবো রাধিকাঙস্পর্শ-সৌখোন 

স্তিমিতাক্ষো ভবন্ পৃষ্ঠা শ্রত-কদস্বস্তস্তমালন্বতে ? 

কৃষ্ণ ইতি। বিশ্বকন্দ্মাণং মনদি প্রত্াক্ষীকত্যাভ, বৃন্দারকবর্ধকে ! চে 

বিশ্বকর্্মন্! তক্ষ! তু বর্ধকিত্তবষ্ট। রথকারশ্চ কাষ্ঠ-তট্ ইত্যমরঃ । 
রাধেতি। (তথা করেতি, প্রিয়-বাম্পান্ুধারামপনারয়তি ) 

নববৃন্দেতি। স্তিমিতাক্ষঃ ৷ স্তস্তং জড়ীভাবম্। 

তুমি চিরকালের জন্ত জঙ্গমভাব অবলম্বন করিয়! এই ছুঃখিনীর দন্তপ্র- 

লোচনের সুখসম্পার্দন কর। 

কষ্।। হাব! দেবশিল্িন্! সত্যই তুমি আমাকে নম্বদ্ধিত করিলে: 

( ইহ! বলিয়া বাষ্পধাব্া বিসর্জন করিতে লাগিলেন ) 

নববৃন্দা । সখি! বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা প্রিয়মুখপন্ন হইতে অশ্রধার 

মুছিয়া দেও । 

বাধা । ( লঙ্জাপহকারে তাহাই করিলেন ) 

নববৃন্দ। । (স্বগত ) মাধব শ্রীরাধিকাঁর অঙম্পর্শস্থখে স্ভিমিতলোচন ইঘ৷ 

ৃষ্াশ্রিত কদম্ববৃক্ষ আশ্রয় করিতেছেন কেন? 
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বাধা । হচ্দী হদ্দী! সাহাবিঅং ধন্সং গদ1 পড়িমা। 

€ ইতি মুচ্ছণতি ) 
(নেপথ্যে সষ্কুলধ্বনিঃ ) 

বকুল । (সাবেগম্) ণঅবুন্দে ! কধং এসে সসঙ্কং বিক্কোসস্তাণং 

কলাবিণং কলাবে বিদ্দবদি ? 

নববৃন্দা। নুনং বিদর্ভনন্দিনী বৃন্দাবনং প্রপেদে, তদীয়-পারি- 

বারাণাং মগ্জীরশিঞ্জিতেন শঙ্কিত-মরালকুলোতকর্ষাঃ কলাপিনঃ 

পলায়ন্তে, তদিতত্তর্ণং ত্বয়া সত্যাপসাধ্যতাম্। 

বাধেতি। হা ধিকৃ, হা! ধিক ! ম্বাভাবিকং ধন্দং গত। প্রতিমা । 

(নেপথ্যে ময়ুরাণাং মিশ্রিতে। ধ্বনিঃ ) 

বকুলেতি। নববৃন্দে! কথমেব সশঙ্কং বিক্রোশতাং কলাপিনাং মযৃরাণাং 

কলাপঃ সমূহঃ বিদ্রবতি £ 

“্ববৃন্দেতি । সশঙ্কষিতো৷ মরালকুলস্তোতকর্ষে! যৈঃ, অপসারধ্যতাং স্থানাস্তরং 

নীয়তাম্। 

গাধা । হা ধিকৃ। 1 ছা ধিকৃ! | প্রতিম। যে শ্বভাবিক ধর্ম অবলম্বন করিল । 

(ইহ! বলিয়া মুচ্ছিত হইলেন ) 

( বেশগৃহে ময়ুরাদির ধ্বনি ) 

খকুল।। ( আবেগ-পহকারে ) নববৃন্দে ! ময়ূরের দল ভীত হইয়া! ডাকিতে 

ডাকিতে পলাইতেছে কেন? 

শববৃন্দা । নিশ্চয়ই বিদর্ভরাজ কন্তা। বৃন্দাবন প্রবেশ করিতেছেন, এ কারণ 

তাহার অনুচর্ীদিগের নৃপুরের ধ্বনিতে হংসকুলের জয় হইল; এই 

আশঙ্কা করিয়া ময়ূরের! পলায়ন করিতেছে; অতএব শীদ্র তুমি এ স্থান 

হইতে সত্যভামাকে স্থানান্তরিত কর। 
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বকুলা । সাহু মন্তেসি। 

( ইতি মৃচ্ছিতামেব রাঁধামন্কীকৃত্য নিষ্্াণস্তা! ) 

মধুমঙ্গলঃ। ( নিকুপ্তান্লিত্যত্য ) অচ্চরীয়ম অচ্রীয়ম! ভে! 

পিঅবঅস্স ! সচ্চং চ্চেঅ পড়িমারবোসি ॥ 

কৃষ্ণঃ। (পুরো দৃষ্টিং ক্ষিপন্) হস্ত হন্ত! কথং লীনা বু 
সগ্ব্াহী শিল্পমাঁয়া ? € ইতি চমণ্কারমভিনীয় ) 

নববৃন্দে! ভূয়োহপি কিমিয়ং প্রস্তোতং শক্যাত 

জগদিস্মীপিনী কাপি মায়া । 

নববৃন্দা। অথ কিম্। 

বকুলেতি। সাধু মন্ত্রয়সি । 
মধুমঙ্গল ইতি । আশ্রর্যযম্, আশ্র্ধাম ! ভো! প্রিয়বয়স্ত ! সতামেব প্রতিমা- 

রূপোহসি। 

কৃষ্ণ ইতি। ত্বাহ্রী তষট,বিশ্বকর্শণ ইয়ং শিল্পমায়! শিল্পেন চাতুর্ষ্েণ মায়া 
ময়ত্বান্মায়৷ রাধেতার্থঃ। নববৃন্দে! প্রাস্তোতুং সাক্ষাতকর্তম্। 

বকুল | ভাল পরামর্শ দিয়াছ । 
(ইহ! বলিয়! মুচ্ছিতা রাধাকে কোলে করিয়া প্রস্থান 

মধুমঙ্গল। (নিকুঞ্জ হইতে বহির্গত হইয়া) আশ্চর্য ! আশ্চর্য্য! সত 

তুমি ষে প্রতিম। হইয়। পড়িলে। 

রুষণ। (সম্মুখে দৃষ্টি করিয়া ) হায় ! ভায়! বিশ্বকন্মার শিল্পমায়া অন্তঠিতা 

হইল কেন? ( ইহ! বলয়! আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) নববুন্দে! ক্গতে 

বিশ্বয়কারিণী এই আশ্চর্য্য মায়ার কি পুনরায় তুমি সাক্ষাৎ করাইনে 
পার? 

নববৃন্দা। হা, পারি বৈকি। 
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কষ । (সোতকণম্) সখি! তুর্ণমুপনীয়তাম্। 
নববৃন্দা। দেব! যতোহহং বিদ্রবন্তী চক্রবাকীব বিভেমি, সেয়ং 

সন্গিকৃষ্টা দেবী চক্দ্রিক। 

(ইতি নিজ্জাস্ত। ) 

€( ততঃ প্রবিশতি সহ-পরিজনা চন্দ্রাবলী ) 

চন্দ্রাবলী | হলা মাহবি! বহিণীএ সোমাণলো! অজ্জ্রবি মে ণ 

ণিববাদি। 

নববৃন্দেতি । যতোহহং বিদ্রবস্তী সেয়ং দেবী চন্জ্িকেতান্বয়ঃ। 

চপ্পাবলীতি। সখি মাধবি! ভগিন্া রাধায়াঃ শোকানলোহস্তাপি মে ন 

নির্বাতি ৷ 

রুষণ। ( উত্কগা-সহকারে ) সখি ! শীঘ্র আনয়ন কর । 

'্ববৃন্দা। দেব! ধাহা হইতে আমি পলায়মান। চক্রবাকীর স্থায় 

ভয় পাইয়া থাকি, সেই দেবী চন্ত্রাবলী নিকটে উপস্থিত 

হইয়াছেন । 

( ইহা বলিয়! প্রস্থান করিলেন ) 

( অতঃপর পরিজন সহিত চন্দ্রাবলীব্র প্রবেশ ) 

চন্্াবলী। সখি মাধবি! আজিও আমার ভগিনী রাধিকার শোকালল 

নির্ববাপিত হয় নাই। 
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মাধবী। ভট্রিদারিএ! পইদি-সিণিদ্ধাসি, কধং ণিববাছু ? 

চন্দ্রাবলী। সহি! অজ্জ অজ্জউত্তেণ হা রাহি হা রাহিত্তি সববং 

চেচঅ রত্তিং সিবিণাইদমূ। 

মাধবী। ণুণং সিবিণদংসণবিকৃখোহিদং অত্তাণঅং বিণোদেছ 

এসো বুন্দাঅণং পইট্ঠে!। 
চক্দ্রবল,। সচ্চং ভগাসি। 

মাধবী। পেক্খ, ভট্টিদারিএ! অগ্গদে ণিউগ্রভট্র। । 

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে ! 'প্রকৃতিন্গিগ্ধাসি, কথং নিব্বাতু ? 
চন্দ্রাবলীতি। সখি! অদ্য আধ্যপুজেণ হা রাধা হ! রাধা! ইতি সর্ববাধেৎ 

রাত্রিং স্বপ্রায়িতম্। 
মাধবীতি। নূনং স্বপ্রদর্শনবিক্ষোভিতমাত্মানং বিনোদয়িতুং এষ বৃন্দাবন" 

প্রবিউঃ । 

চন্দ্রাবলীতি। সত্যং ভণসি। 

মাধবীতি । পশ্ঠ, ভর্তৃদারিকে ! অগ্রতো নিকুপ্রভর্তা । 

মাধবী। রাজকন্তে ! তুমি প্বভীবতঃই কোমল) কির্ূপে তোমার উহার 

শাস্তি হইবে? 
চন্ত্রাবলী। সখি! অগ্য আর্ধ্যপুজ্র হা! রাধা, হা রাধা বলিয়। সমস্ত ব্রাত্রি 

ধরিয়। শ্বপ্প দেখিয়াছেন। 

মাধবী । নিশ্চয় বোধ হইতেছে, স্বপ্র-দর্শনে বিক্ষুধ আত্মাকে শাস্ত করিবার 

জন্যই ইনি বুন্দাবনে এ্রাবেশ করিয়াছেন । 

চজ্জাবলী। সত্য বলিতেছ। 

মাধবী | ব্রাজকন্তে! দেখ, এ নিকুপ্জ-ভর্তা সম্মুখে বিদ্কমাল। 
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চন্দ্রাবলী। ( সাচি সমীক্ষ্য ) হলা! জংবুন্দাবণেবি এসো 

উপফুল্লমআরে। বিলোঈঅদি, তা তক্কেমি, অউরুববং কিম্পি 

রসস্তরং লদ্ধো। 

মাধবী। (নিভাল্য ) ভট্টিদাবিএ! ফুড়ং সঙ্গদা সা হারিণী 

সচ্চভামা। 

চন্্াবলী। সহি! সচ্চং সচ্চং, জং ইমস্প অঙ্গে সো জ্জেবব মএ 

পেসিদে! দিবব পরিচ্ছও, তা গুম তশ্ুং জাণিস্সম্। 

চন্দাবলীতি। সথ! বুন্দাবনেইপি এষ উৎফুন্লাকারে। বিলোক্যতে) তৎ 

তক্কয়ামি অপুর্বং কিমপি রপান্তরং লব্ধম্। 

মাধবীতি। ভর্ভদারিকে ! স্ফুটং সঙ্গত। সেতি পদদয়ম্। সঙ্গতা সা লব্ধ 

সেতি পদৈকাং বা। ব্রাজেন্ররেণ সঙ্গতেত্যর্থঃ। হারিণী ভারযুক্ত। 

মনোহারিণী ব। অপাধারণীতি বাস্তবার্থঃ। 
চম্ছাবলীতি। সখি! সতাম্ সত্যম্, যদস্ত অঙ্গে স এব ময় প্রেষিতে। দিবাঃ 

পরিচ্ছদ, তদগত্ব তত্বং জ্ঞান্তামি | 

১ম্াবলী। (বক্রভাবে নিরীক্ষণ করিয়!) সখি! যেহেতু বুন্নাবনেও 
ইহাকে" আনন্দিত দেখাইতেছে, তখন বোধ হয়, ইনি কোন অপূর্ব 
রসান্তর লাভ করিয়াছেন। 

মাধবী । (চিস্তাপুরঃসর ) রাজকন্তে ! সেই মনোহারিণী সত্যভাম! প্রকা শ্ত- 
ভাবেই ইহার সহিত সঙ্গতা হইয়াছেন । 

চস্্রাবলী। সখি, তাহাই সতা, যেহেতু আমি যে দিব্য পরিচ্ছদ (প্রেরণ 
করিয়াছিলাম, তাহাই ইহার অঙ্গে দেখিতেছি, অতএব নিকটে গিয়! 
তত্ব জ্ঞাত হুই। 
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( ইতুাপন্যত্য ) 
জঅছু জঅদু অজ্জউত্বো ! 

কৃষ্ণঃ। ( সাবহিথ্ধম্) প্রিয়ে! দিষ্ট্যান্ভ সময়ে বুন্দাবনমুপ- 

লব্ধাসি। 

চক্্রাবলী। ( কৃষ্ণং পশ্যান্তী সাশ্চর্ধ্যমপবার্য্য সংস্কতেন ) 
স্ফরতি মধুরিমোর্িঃ স্ফারমারণ্যবেশং 

কমপি জগদপুর্ববং বিভ্রতো মাধবস্থ্য | 
কলয়তি সখি ! তৃপ্তিং নেদমীর্্যা-ভুজঙগী- 

কবলিতমপি ঘত্র প্রেক্ষ্যমাণে মনো মে ॥ ৩৪ । 

জয়তু জয়তু আধ্যপুক্রঃ ! 

চন্ত্রাবলীতি। স্ফুরতীতি ৷ ঘত্র মধুরিমোম্মৌ প্রেক্ষ্যমাণে সতি মে মন: 

ঈর্যা-ভুজঙ্গী-কবলিতমপি তৃপ্থিং ন কলয়তি ন প্রাপ্রোতীত্যন্বয়ঃ ॥ ৩৪1 

( এই বলিয়! গমন পূর্ববক ) আধ্যপুত্র ! জ়ঘুক্ত হউন, জয়ুযু্ 

হউন । 

কৃষ্জ। (ভাব গোপন করিয়া) প্রিয়্ে। ভাগ্যক্রমে যথাসময়ে বুন্নাবনে 

উপস্থিত হইয়াছ। 

চন্দ্রাবলী। ( কৃষ্ণকে দেখিয়া আশ্চর্য তইয়া সখীর কর্ণে সংস্কৃত ভাষায়) 

সথি ! জগতের মধ্যে অপূর্ব মাধুর্যযপূর্ণ মনোহারী এই আরণাবেশ 

মাধবের অপূর্বব মাধূর্যযতরঙ্গ বিস্তার করিতেছে, কিন্তু ইহা! দর্শন করিয়। 

আমার মন ঈর্ধযাভূজঙ্গী-কবলীকৃত হইয়া কিছুতেই তৃপ্ডি লাভ করি” 

পারিতেছে না ॥ ৩৪ ॥ 
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( ইতি শ্মিতং কৃত্বা) 

দেঅ ! ণবীণপণইণী-সঙ্গমমনুসবেণ দিট্ঠিআ পপৃফুরসি । 
কুষ্ণঃ। (বিহস্ )প্রিয়ে! প্রাচীন প্রণয়িনীতি ভণ্যতাম্। 

চন্দ্রাবলী। ( সশঙ্কম) কা ক্খু পাইণপণইণী ? 
কৃষঃঃ| প্রিয়ে! মা কুর শঙ্কাং বুন্দাটবী-লতালিরের 

নাপরা। 

মাধবী । সচ্চং ভণাদি ভট্ট! জং বুন্দাবণকপ্পলদাএ উবশীদা 
এস মালা । 

দেব! নবীনপ্রণয়িনীসঙ্গমমহোতসবেন দিষ্ট্য প্রস্ফরয়সি। 

রুষ্ণ ইতি । চন্দ্রাবল্যাং শ্রঃসত্যভামাং বিভাব্য নবীনপ্রণযফ়িনীত্যুক্তং 

শ্রাকষ্জেন তু বুন্দাটবী-লতালিং বিভাব্য 'প্রাচীনপ্রণগ্থিনীতি ভণ্যতাম্। 
ন্থাবলীতি। কা খলু প্রাচীনপ্রণয়িনী ? 
মাধবীতি। সত্যং ভণতি ভর্তা । যত বন্দাবন-কল্ললতয়া উপনীতা৷ এষা 

মালা। 

(ইহা বলিয়! মুছু হাপ্যপুরঃপর ) দেব! সৌভাগাবান্ নবীন 

প্রণয়িনীসঙ্গ'মহোতসবে আপনি আনন্দে উৎফুল্ল ভইয়াছেন। 

রুঞঃ | (হাম্ত করিয়।) পরিয়ে! প্রাচীন প্রণয়িনী, তাই বল। 
টন্ত্রাবলী। ( শঙ্কিতভাবে ) প্রাচীন প্রণয়িনী কে ? 

কৃষ্ণ । প্রিয়ে! ভয় নাই, বুন্দারণ্যের লতাশ্রেণী__-তত্তিন্ন অন্য কেহ 
নহে। 

মাধবী । সত্যই বলিয়াছেন, বুন্দাৰনলতাশ্রেণী হইতেই ইহা! উপনীত। 
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কৃষঃ। মাধবি! মা মুধা শঙ্কা-কলঙ্কেন 

কিলাঙ্কয় বিশুদ্ধাং চন্দ্রাবলীম্। 

যদিয়ং মালা মধুমঙ্গল- 

কলাকৌশল-সাক্ষাৎ-কৃতিঃ ॥ 
চন্দ্রাবলী। (সাকৃত-ম্মিতম্) অভ্জ মহুমঙগল ! এদং কোস্ু ্থ- 

মন্বরং ব তুক্গ কলাকোসলম্। 

কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) নূনং দেন্য। দৃষ্টপূর্বেরবাহয়ং পরিচ্ছদঃ। 

(প্রকাশম্) দেবি! বনদেব্যা মমেদং উপহারীকৃতম। 

মাধবী। দেঅ! অণুজাণীহি এস৷ ঘবদেই ঘরং গচ্ছছু। 

রুষ্ণ ইতি। মধুমঞ্জলন্ত যৎ কৌশলং, তেন সাক্ষার্ক্রিয়তে যা সা 

কর্মণি ক্তিঃ। 

চন্দ্রাবলীতি । আধ্য মধুমঙ্গল | এতৎ কৌন্ুম্তং অশ্বরমপি তব কণা, 

কৌশলং আযুদ্বতমিতিবৎ কার্যকারণয়োরভেদঃ । 

কষ্ণ ইতি । বনদেব্য। বনবৃন্দয়া। পক্ষে বনন্ত দেবা। | 

মাধবীতি। দেব! অনুজানীহি এষ। গৃহদেবী গৃহং গচ্ছতু । 

কৃষ্ণ। মাধবি! অনর্থক মিথ্যাশঙ্কায় এই বিশুদ্ধা চক্্রাবলীকে কল্ছে 

অঙ্কিত করিও না! এই মালা মধুমঙ্গলের কলাকৌশলের সাক্ষাৎ ফল: 

চন্ত্রীবলী। (কৌতুকভরে মুদুহাস্ত করিয়া) আধ্য মধুমঙ্গল! এই 

কৌন্ুস্তবন্ত্রও কি তোমার কলা-কৌশলে লব্ধ? 

কৃষ্ণ । (স্বগত) নিশ্চয়ই এই পরিচ্ছদ দেবী পুর্বে দেখিয়াছেন 

( প্রকাশ্তে ) দেবি! বনদেবী আমাকে ইহ! উপহার দিয়াছেন । 
মাধবী । অনুমতি করুন, এই গৃহদেবী এখন গ্রহে গমন করুন । 
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কষ; । দেবি! নেমাং শ্রদ্ধেহি মাধবীয়ামলীকবাচম্। 

চন্দ্রাবলী। মাহবি! সহীএ সরস্নঈএ গহিদপক্খদ্ষি সন্ুত্া। 

কষ্ণঃ। (স্বগতম্) কথম্ স্বগিরৈব নিগৃহীতোহস্মি দেবা । 
চন্্রাবলী। কহ্নু! (ইত্যদ্ধোক্তে সলজ্জম্ ) অজ্জউত্ত অজ্জউত্ত 

রুষঃ। ( সানন্দ-শ্মিতম্) প্রিয়ে! দিষ্ট্যা স্থধাধারাং পায়ি- 

তোহস্মি, তদলং আধ্যপুজ্োত কৃপান্তুনা। 

রুষ্ণ ভতি । মাধবীয়ামিতি মাধবা। ইয়গিতি নিরুক্তির্মাধবসোয়মিতি 
বোধরতি। 

চন্দ্রাবলীতি । সখ্যাঃ সরস্বত্য। গৃহীতপক্ষান্মি সংবৃত্ব। | 

রুষ্ণ ইতি । স্বাগর। মাধবীয়ামিত্যাকারয়! 

চন্্রাবলীতি। কৃষ্ণ! ( ইত্যর্ধোক্তে ) আর্ধ্যপুল্র আর্ধ্যপুক্র ! 

কষ্ণ। দেবি! মাধবীর মিথা। বাক্যে রন্ধা করিও না। 

চন্দ্ীবলী। মাধবি! সখা সরম্বতা আমার পক্ষ গ্রহণ করিম়াছেন। 

(মূলে “মাধবীয়াং” এই শব্দের মাধবী সখার উক্তা এবং মাধব, কর্তৃক 

উক্তা। এই ছুই অর্থ হইতে পারে, চক্দ্রীবলী শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়া 

ধরব্ূপে উপহাপ করিলেন।) 

কষ্ণ। (স্গত) আমি লিজের কথার দ্বারাই দেবী-কর্তক পরাজিত 

হইলাম। 
চন্ত্রাবলী। কৃষ্ত (এই অদ্দোক্তি করিয়! লজ্জিত হইয়! বলিলেন) আর্ধাপুক্র, 

আধ্যপুজ্র ! 

কৃষ্ণ । (সানন্দে মুদ্হাস্ত করিয়া) (প্রয়ে! ভাগ্যবশেই আমাকে সুধাধার! 

পান করাইতেছিলে, অতএব *মার্ধ্যপুক্রঁ এইরূপ কুপোর্দকে 

প্রয়োজন কি? 
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চন্দ্রাবলী। অজ্জউন্ত! ণ কৃথু অহং অগহিগনা, জং তৃজঝ 

সোক্খহেছুএণ কেলিপবন্ধেণ খিজ্জিস্সম্ ? 

কৃষ্ঃ। ত্বদঙ্গসঙ্গতৈরেতিস্তপ্তোহস্মি মিহিরাতপৈঃ | 
বিন্দস্তী চন্দনচ্ছায়াং মাং দেবি ! শিশিরী-কুরু ॥ 

মাধবী। দেঅ! কঢোরলপ্পা এসা ভট্টিদারিআ ্ট্ঠ তাবং সোটং 

পারেদি, জং তুন্ধ পচ্চক্খং চেঅ চন্দভাআমন্দিরে জলণ তং 

জলণকুণ্ডং জলকেলিকুণ্ডং বিপ্লাদবদী। 

চন্দ্রাবলীতি । আর্যপুক্র ! ন খলু অহং অনভিজ্ঞ, যৎ তব সৌখ্যহেতণ! 

কেলিপ্রবন্ধেন থেদিষ্যে । 

কৃষ্ণ ইতি। রদ্রস্থিতাং চস্দ্রাবলীং প্রতি শ্রকঞ্চবাক্যম্। 
মাধবীতি! দেব। কঠোরাত্মা এষ! ভর্ভৃদারিকা স্চু তাপং সো 

পারয়তি, যৎ তব প্রত্যক্ষমেব চন্দ্রভাগা-মন্দিরে জলম্তং জলনকুণ্ডং 

জলকেলিকুণ্ডং বিজ্ঞাতবতী । 

চন্ত্রাবলী। আর্ধ্যপুভ্র ! আমি এরূপ অনভিজ্ঞ! নহি যে, আপনার শুখ- 

জনক কেলি প্রসঙ্গে হুঃখিত হইব । 

কৃষ্ণ । (রৌদ্রস্থিতা চন্দ্রাবলীর প্রতি ) দেবি! তোমার অঙ্গ স্ুয্যকিরণে 

সন্তপ্ড হওয়ায় আমি অভিতপ্ত হইতেছি, অতএব চন্দনতক্ষর ছাধায় 

গমন করিয়া আমাকে শীতল কর। 

মাধবী। দেব! আমাদের এই কঠোরাত্বা রাজকন্ত। ষে যথেষ্ট তাপ সহ 

করিতে পারেন, যখন চন্দ্রভাগ!-মন্দিরে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডকে ্লকেনি- 

কুণ্ড বলিয়া ইনি মনে করিয়াছিলেন» তথন আপনি তাহা প্রতাঙ্ 

করিয়াছেন। 
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কুষঃ। (স্বগতম্) মাধবি! সাধু সাধু, বদত্র স্সেহাতিরেকং 

সুচয়স্তী সময়ে সখ্যসেবাং বিতনোষি। 
চন্দ্রাবলী। অজ্জউত্ত! অন্তণে হিঅঅঙগমেণ পণইণ1 জণেণ সমং 

সচ্ছন্দং বিহরেহি, এসা হং অন্তে-উরে পৰিসামি। 

(ইতি সপরিবারা নিজ্ঞান্তা ) 

কষ। সখে! সুষ্ঠু কষ্টমাপতিতং, যদগ্য দেবী রুষ্ট 
মধুমঙ্গলঃ। মা এববং ভতগ, জং দেঈএ রোস্ন পদং কিম্পি ণ 

লকৃখিদম্। 

রুষ্ণ ইতি । অত্র দেব্যাম্। 

চন্ত্রাবলীতি । আর্ধ্যপুক্র ! আত্মনে হৃদয়ঙ্গমেন প্রণয়িনা জলেন সমম্ 

স্বচ্ছন্দং বিহর, এষ। অহং অন্তঃপুরে প্রবিশামি | 

সধুমঙ্গল ইতি । মা এবং ভণঃ যং দেব্যাম রোষগ্য পদং কিষপি ন 

লক্ষিতম্ ৷ 

কুষ্ণ। (স্বগত ) মাধবি! সাধু সাধুঃ এইকূপে স্নেহের আতিশধ্য সুচনা 
করিয়৷ তুমি যথাসময়ে দেবীর প্রতি সখীবৎ পেবার বিস্তার করিলে । 

১ন্্রাবলী। আধ্যপুভ্র ! আপনার হৃদয়ের অভিমত, প্রণয়িজনের সহিত 

স্থথে বিহার করুন) এই আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছি । 

( ইহা। বলিয়া পরিজনগণের সহিত প্রস্থান করিলেন ) 

কষ্ণ। সথে ! বিশেষ কষ্ট উপস্থিত হইল, যেহেতু,অদ্ক দেবী ক্ুদ্ধা হইয়াছেন । 

নধুমঙ্গল। এরূপ বলিও না যেহেতু, দেবীর রোষের কোনও উপলক্ষই 

দেখা যাইতেছে না । 
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কৃষ2। সখে! গুডরোষা হি মনস্থিন্যঃ | 
তথাহি-__ 

উদ্ধৃতা স্মিতকৌমুদী ন মধুরা বক্তে্দুবিন্থাত্তয়া 

মৃদ্বীনাং ন নিরাকৃতা৷ নিজগিরাং মাধুর্য-লক্গমীরপি । 

কোফ্রগ্য ছুরাবরৈরিহ মনো গুঢ়-ব্যথাশংপিভিঃ 
শ্বাসৈরেব দরোদ্ধুত-স্তনপটেস্তস্তা রুষঃ কীন্তিতা ॥ 

তদদ্য দ্রেবী-প্রসাদনমেব নিজাভীষ্ট-সাধনম্॥ ৩৫ ॥ 

( ইতি নিক্ছরান্তো ) (ইতি নিজ্ান্তাঃ সর্বেব ) 

॥*%॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাউটকে নববুন্দাৰনসঙ্গমে! নাম 

সগ্ডমোহঙ্কঃ ॥ ক্ষ ৭0॥%॥ 

কৃষ্ণ ইতি । মন্ষিগ্তঃ প্রশস্তমনসঃ | তথাহি। উদ্ধ,তা ন দুরীরুতা 

তয়! দেব্য। গুঢ়ং বক্ত,মিচ্ছুভিঃ ॥ ৩৫ ॥ | 

॥* ॥ ইতি শ্রীপলিতমাধবনাটকে সপ্তুমোহঙ্কঃ ॥ *॥ 

কৃষ্ণ সখে। মনন্মিনীদিগের রোষ বাহে প্রকাশিত হয় না। যেহেতু, 

অগ্য দেবীর বদনচন্দ্রবিন্ব হইতে তিনি মৃছু হাস্তরূপ কোমুদী দৃরীভৃত 

করেন নাই; স্বাভাবিক মৃদু বাক্যের মাধূর্য্যপক্ষ্মীও পরিত্যাগ করেন 

নাই; নিজের মনের ছুরাবরণীর গোপনীয় ব্যথার প্রকাশক 

শ্বাসের দ্বার! তাহার স্তনবসন ঈষৎ কম্পিত হইয়া তাহার ক্রোধ 

প্রকাশিত হইয়াছে । ( ইহ! বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ) 

(অনন্তর সকলের প্রস্থান ) 

ইতি ললিতমাধবনাটকে নববুন্দাবনসঙ্গম নামক সপ্তম অঙ্ক। 



অফমোহঙ্কঃ 
( ততঃ প্রবিশতি নববুন্দয়ানুগম্যমানে বিশ্বকম্্না )। 

বিশ্বকর্মা । দ্বারাধিপায় কলিতাঞ্জলিভিঃ স্বরেক্দ্ৈ- 
রস্তবিবিক্ষভিরবাপ্তবহিঃ প্রকোষ্ঠা । 

চিত্তং হরত্যবসরে প্রাতিহাধ্যমান- 

রাজীব-সম্ভব-হরাহগ্য হরেঃ পুরীয়ম্ ॥ ১ ॥ 

( পার্খতো। বিলোক্য ) 

বগুসে! অপি নাম গতঃ পুরুষোক্তমে সত্যায়াঃ প্রতি- 

মেতি বিচিত্রো ভ্রমঃ হস্যাপি তস্যাং মদীয়মায়েতি। 

'বশ্বকর্মাী ইতি । দ্বারাধিপায় দ্বারপালায়। অস্তবিবিক্ষুভিঃ অস্তঃপুরং 

প্রবেষ্ট,মিচ্ছস্ভতিঃ। অবসরে প্রতিহাধ্যমানৌ প্রতিহারেণ দ্বারিণ। প্রবেশ্ত- 

মানো ব্রহ্মা হরশ্চ ত্র সা। প্রতিহারে। দ্বধারপাল ইত্যমরঃ ॥ ১ ॥ 

'ংসে! পুরুষোত্তমে কৃষ্জে সত্যভামায়াঃ প্রতিমা ইতি ভ্রমো গতঃ কিম্? 

(বিখকর্্মার পশ্চাৎ নববৃন্দার প্রবেশ ) 

বিশ্বকর্মা । অন্তঃপুরে প্রবেশেচ্ছ হইয়া! সুরেন্দ্র-প্রমুখ অমরবৃন্দ যোড়হস্তে 

ঘবারপালের নিকট প্রার্থন করিয়! বাহার বহিঃপ্রকোষ্ঠ প্রাপ্ত হন, এবং 

বাহাতে দ্বারপাল ব্রহ্মাহরার্িকেও অবসর-সময়ে প্রবেশ করাইয়। থাকে, 

সেই শ্রাহরির দ্বারকাপুত্রী অদ্য আমার মনোহরণ করিতেছে ॥ ১॥ 
(পার্খে নিরীক্ষণ করিয়া) বংসে! পুরুষোত্তম শ্রীকষ্ণে ইহ! 

প্রতিমামাত্র বলিয়! সত্যভামার যে বিচিত্র ভ্রম হইয়াছিল এবং সত্যভাম৷ 
সম্বন্ধেও শ্রীকৃষ্ণের যে এ প্রকার ভ্রম হইয়াছিল, তাহ! আমারই মায়!। 

স্ 
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(স্মিতং কৃত্ব! ) 

অথবা ভ্রম এব সন তবে, যদ্দৈশ্রেষিকানুরাগাম্বত 

বিভ্রমোহয়ম্ । 
নববৃন্দা। আর্য! মন্ত্রিরাজেন কৌশলতঃ শ্রাবিতরহস্যয়ো 

রেতয়োধিভ্রম এব সন্ত্রম-ভূমানমবাপ, তেন রাধিকা. 

সঙ্গম-কামস্তামরসাক্ষঃ  শুদ্ধান্তর্ম গুলে কুণ্ডিনেন্দ্রনন্দিনীং 
প্রসাগ্ভানন্দয়ন্্ব্রবীত, দেবি! তব্রিলোকী-কক্ষাস্্ ছিং 

তবাভীষ্টম। তদভিব্যজ্য নিজ-নিদেশভাজনং মন্যতয়ৈর 

পর্য্যাপ্ত-সমস্তনিঃশ্রেয়সে প্রেয়সি বিধেহি প্রসাদ-মাধুরীম্। 

অথবেতি । সভ্রমঃ | বিশ্লোষেো বিচ্ছেদঃ। বৈশ্রেষিকোহন্ুরাগ এবাম়ত" 

তস্য বিভ্রমো বিলাসঃ। 

নববুন্দা । মন্ত্রিাজেল উদ্ধবেন। শ্রাবিতং বহসাং ষয়োস্তয়োঃ নতাভাদা- 

কুষ্ণয়োঃ। সন্ত্রম-ভূমানমোতস্থক্যাতিশয়ং, তেন মন্ত্রম-ভুম! | শুদ্ধান্তর্মগুনে 

অন্তঃপুরে । পর্যাপ্ত সমস্তনিঃশ্রের়সে পর্যাপ্তং সমস্তং নিঃশ্রেয়নং বেল 

তন্মিন্) 

( মু হাসিয়! ) অথব1 উহ ভ্রম নহে, উহ। বিরহরূপ অন্বরাগ!- 

মুতের বিলাস-স্বরূপ | 

নববৃন্দা। আধ্য মন্ত্রিরাজ উদ্ধবের কৌশলে এঁ ছুই জন অর্থাৎ শ্রীরুষ্ণ ও 

সত্যভামা পরস্পরের রহন্ত শুবণ করায় উহাদের এই বিলাদ 

ওৎস্থক্যাতিশয় প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তজ্জন্য শ্রীরাধিকার সহিত 

মিলনে সমুৎস্থক পদ্মলোচন শ্রীকুষ্ণ নিভৃত ব্রাজান্তঃপুরে কুগ্ডিনেত- 

নন্দিনীকে সন্তুষ্ট ও আনন্দিত করিয়া বলিলেন, হে দেবি! ব্রিলৌকমধো 
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বিশ্বকন্া । ততস্ততঃ ? 

নববুন্দা। ততশ্চ দেবী-হৃদয়জ্জা মাধবী প্রাহ, দেব! তু কিং 

নাম ভুবনে যদভভূতং বস্তু মহাবরোধনে কিলাত্র নাস্তি, কিন্তু 

গগনে গচ্ছতো মরালস্য চণুপুটাদিদমদৃষ্টচরমরবিন্দং বিভ্রষ্টং, 
তদ্দীম-গুল্ষন-কামেয়মতৃত্তরুদারিকেতি। 

ব্শ্বকন্মা । বসে! আং জানে, স্তুরসৌগন্ষিকং নাম তু 
পঙ্কজমাহ্তং মন্মুখাদেব গৃহীতোদ্দেশঃ পুগুরীকাক্ষঃ খাণ্ুব- 

প্রস্থং প্রতষ্্ে। 

"্বরুন্দেতি ৷ প্রারুত্যোক্তং মাধবী-বচনং সংস্কত্যাহঃ দেব! গুস্কনকামা 

তেষাং সমৃহমানয়েতি ভাবঃ। 
পপ এ সস শি সদ শি পপ সীল পা ০ শট 

ক দ্রব্য তোমার বাঞ্চিত? তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়। এবং 

হে প্রিয়তমে ! আমাকে একান্ত আজ্জঞান্মবন্তী মনে করিয়৷ যথেষ্টরূপে 

মঙ্ঈলাচরণকারা এই বাক্তিকে অনুগ্রহ-মাধুরী বিতরণ কর। 

বকন্মা। তাহার পর, তাহার পর? 

পওবুন্না | অনস্তর দেবীর হৃদয়ভাব জাণিয়া মাধবা বলিলেন, দেব। 

পৃথিবীতে যাহ! অপুবব বস্ত ঝালয়া খ্যাত, এই মহাস্তঃপুরে তাহার কি 
শাহ? কিন্তু গগন্পথে গমনশাল একটি শ্বেতছংসের চঝুপুট হইতে 

এই অপূর্বৃষ্ট পদ্ম পতিত হইয়াছে, কত্রী ঠাকুরাণী তাহারই মালা 

গাথিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 

ধেশ্বকম্মী। বংসেঃ এখন মনে পড়িল, স্ুরসৌগন্ধিক নামক সেই পদ্ম 
সংগ্রহ করিবার জন্ত আমার নিকট হুইতে সন্ধান পাইয়! শ্রীকৃষ্ণ খাণ্ডব- 

প্রস্থে গমন করিয়াছিলেন । 
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নববৃন্দা। তং পঙ্কজবৃন্দমাহৃত্য মধুমঙ্গল-হস্তেন মাধব্যামাধায় চ 

মাধবঃ ছল্মনা দেবীমনুজ্ঞাপয়িতুং সংপ্রত্য বরোধং সাধয়তি । 

বিশ্বকন্মা। ত্বং কুত্র সাধয়সি ? 

নববুন্দ। । ভবতাং সকাশে। 

বিশ্বকর্মা । কিমিতি? 

নববুন্দা। ভবদদূতবিদ্যা-বিদগ্ধতা-প্রসিদ্ধিমবধার্্য সৌভাগ্য-স্বখ- 

সদ্গুণাধায়কং স্থর-নায়ক-পুরেহপ্যনিশ্মি ত-পৃর্বমপূর্বব-নেপথা- 

সাধনং প্রসাধনং দেব্যা যদত্যর্থিতং তন্নিরবাহি কিমার্য্যেণ ? 

নববৃন্দেতি । আধা সমর্পা । 

নববৃন্দেতি । অবধার্ধ্য শ্রুত্বা | 

নববৃন্দেতি | প্রসাধনং ভূষণম্ 

নববৃন্দা । মাধব এ পদ্ম সংগ্রহ করিয়া মধুমঙ্গলের তন্ত দ্বার! মাধবীর নিক? 

রাখিয়া দেবীকে জ্ঞাপন করিবার জন্য সম্প্রতি অবরোধে গমন 

করিতেছেন । 

বিশ্বকর্মা । তুমি কোথায় যাইতেছ ? 

নববুন্দা। আপনার নিকটে। 

বিশ্বকর্মা । কি জন্য? 

নববৃন্দা। আপনার অপরূপ বিদ্যা ও রপণিকতার খ্যাতি অবধারণ কিয় 

সৌভাগা, স্্থ ও স্গুণের আধারম্বরূপ ইন্ত্রপুরেও যাহা নির্মিত হ, 

নাই, এরূপ অপূর্ব বেশযোগ্য যে ভূষণ দেবী প্রার্থনা করিয়াছিলে"। 

আপনি কি তাহা নির্মাণ করিয়াছেন? 
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বিশ্বকন্মা। ন কেবলং দেব্যা এব নির্ববাহিতং, কিন্তু সত্যায়াশ্চ। 

নববন্দা। আধ্য ! ছুর্মনায়িষ্যতে দেবী। 

বিশ্বকন্্না। পুজ্রি! শঙ্কাং ম! কুরু, তন্ময়া দেব্যামাবেদিতমস্তি। 

তথাহি-_ 

দেবি! নপ্তী ভবেস্ভামা ভানুসন্বন্ধতো মম । 
তদর্থমপি তেনাহং রচয়িষ্যামি মগ্ুডনম্ ॥ 

তদেহি তু করগ্ডডকাযুগং ভবত্যামপয়ামি ॥ ২ ॥ 

( ইতি নিক্করান্তো ) 

৮ম অবঃ | 

বিহ্ষগ্তক2 | 

তৎ করগ্ডিকাযুগং পেটিকাদ্বয়ম্। 

বিশ্বকর্্মী । কেবল দেবীর জন্তই উহ নিন্দনাণ করি নাই, সত্যভামার 

জন্যও করিয়াছি । 

নববুন্দা। আর্ধা) এ কথায় দেবীর মনে ছুঃখ হইবে। 

বিশ্বকর্্মী। বসে! ভক্ করিও না, আমি দেবীকে এ কথা 

নিবেদন করিয়াছি যে, দেবি! ্ুষ্যদেখের সম্বন্ধহেতু সত্যভামা 

আমার নাতিনী, অতএব তাহার জন্যও আমি অলঙ্কার নির্মাণ 

করিব। অতএব এস, এই পেটিকাধু্গল তোমাকেই অর্পণ 

করি ॥২॥ 

( ইহ! বলিয়। উভয়ের প্রস্থান ) 

বিষম্তক। (অতীত ও ভবিষ্যৎ কার্য্ের স্থচনা )। 
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(ততঃ প্রবিশতি কৃষ্ণ) 

ক (সহর্ষম্) 

চ্চাং সিঞ্চতি শোষযত্যপি মিথো বিস্পঙ্গয়ে বাঁসকু- 

শ্নেত্রদ্বন্বমুরণ্চ যদ্বিরহতো বাম্পায়মানং মম । 

হস্ত, স্বপ্রশতেহপি ছুর্লভতরপ্রেক্ষোতসবা প্রেয়সী- 

প্রাপ্ত্যোত্সঙ্গমতকিতং মম কথং সা রাধিকা বর্ততে ॥ 

(পুরো বিলোক্য ) 

কুগ্িনেন্দ্রনন্দিনী-মণিমন্দিরীলিন্দমিয়মলং-কুর্স্বতী বির! 

জতে ॥৩ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি | বস্তা বিবহান্মম নেব্রদন্ছমুক্রশ্চ বাম্প!য়মানং সৎ মিথঃ স্পর্শয়েন 

চচ্চাং চন্দনাদিচর্চ]ং সিঞ্চতি শোষরতি । অপি চার্থেঃ সা রাধিকা 

ইতফিতং মমোৎসঙ্গং প্রাপ্য কথং বর্তৃত ইতান্বরঃ | বাম্পমুদ্ধমতি 

বাম্পায়মানম্। অশ্রু উ্মা চ বাম্পং স্তা্দিতি কোষঃ ॥ ৩॥ 

( অনন্তর শ্রারুষ্ণের প্রবশ ) 

কৃষ্ণ | ( আনন্দভরে ) ধাহার বিরহে বক্ষঃস্থলের লেপিত চন্দন চক্ষু ঃ 

অশ্রপরিপুর্ণ হইয়া! মেচন করিতে আরন্ত করিলে স্পদ্ধীশীল বক্ষঃস্থন 
উত্তপ্ত হইয়া! তাহা শুষ্ক করিতে অণ্রস্ত করিয়াছে--হায়! হায়? 

অগণিত ম্বপ্রের মধ্যে একবারও ধাহার দর্শনের আনন্দ আমার পক্ষে 

দুল্লভ হইয়াছে, সেই রাধিক। সহলা আমার ক্রোড়দেশ প্রাপ্ত হইয়৷ 

কি প্রকারে অবস্থিত হইবেন? (সম্মুথে অবলোকন করিয়া) এহ 

ষে কুগ্ডিনব্রাজনন্ৰিনী মণিমন্দিরের অলিন্দ অলস্কৃত করিয়া! অবস্থান 

করিতেছেন ॥ ৩ ॥ 

পাশা শিপ শা শাস্পিট 
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( ততঃ প্রবিশতি মাধব্যোপাস্যমানা চন্দ্রাবলী) 

চন্দ্রাবলী। হলা মাহবি! এসো উবসপ্লদি অক্জ্উত্তো, তা 

উবণেহি তং সূরসোঅন্ধিম মালিঅং । 

কৃষ্ণঃ। ( উপস্যত্য ) 

ত্বং পক্ষপাত-বৈচি ত্যার্দেকাপ্যাক্রম্য সর্ববতঃ | 

দেবি! মচ্চিত্ত-কাসারে রাজহংসীব রাজসি ॥ ৪ ॥ 

চন্দ্রাবলী। (সাকৃতম্) মাহবি! জুত্তং বি ভণিদং স্থণিঅ' 

কিত্তি কিদ-স্মিদাসি ? 

চন্ত্রাবলীতি। সখি মাধবি! এস উপদর্পাতি আর্ধ্যপুত্রঃ, তৎ উপনয়তাং 

স্ুরসৌগদ্ধিকমালিকাম্। 
কৃষ্ণ ইতি । পক্ষপাতন্ত সাহাধ্যস্ত বৈচিত্র্যাৎ। পক্ষে পক্ষাণাং গরুতাং 

পাত-বৈচিত্র্যাৎ । আক্রম্য ব্যাপ্য। কাসারে সরসি। কফাপারঃ 

সরসী সব ইত্যমরঃ ॥ ৪ ॥ 
চক্্রীবলীতি । মাধনি! যুক্তমপি ভণিতং শ্রত্ব! কিমিতি কৃত-ম্মিতাশ্মি ঃ 

পেশা াশাাীশ্শী ০৮ পাপী ৭ শপে সস এ 

( অনন্তর পৰ্রিচর্ষযারতা মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ) 

চন্দ্রাবলী। সখি মাধবি ! এই ষে আর্ধ্যপুক্র আপিতেছেন, অতএব সেই 

স্থুরসৌগন্ধিক পুষ্পের মাল আনয়ন কর। 

কুষ্ণ। (নিকটে গিয়া!) তুমি একাকিনী হইলেও পক্ষপাতের বৈচিত্র্য হেতু 
সর্বতোভাবে আমাকে আক্রমণ করিয়া আমার চিত্তসরোবরে 

রাজহংসীর হ্যায় বিরাজ করিতেছ ॥ ৪ ॥ 

চন্্রাবলী। (সাভিলাষপুরঃসর ) মাধবি! যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া হাস্ত 

করিতেছ কেন? 
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মাধবী । ভটিদারিএ | কাসারে পসারিদ-ণিঅববদং বগীং স্থমরিম 

হসামি। 

কৃষ্ণঃ। হস্ত! কলিকুগুল-তু শুমাত্র-সর্ববন্থে, তমোময়ি মাধবিকে ! 
বিরম্যতা, ত্বয়োপরপ্রিতুমশক্যেয়ং চন্দ্রাবলী | 

(ইতি দেবীং পশ্যন্ ) 

অপি নোচ্ছুসিতুং ক্ষমতে ক্ষণমপ্যন্থাত্র মন্মনঃ কাপি। 

ত্বয়ি রতিধুরাং যছুচ্চৈর্বহতি গৌরববতীং গৌরি ! ॥ ৫ ॥ 

মাধবীতি। ভর্ভৃদারিকে ! কাসারে প্রসারিত-নিজব্রতাং বকীং স্মৃত্! হসামি । 

কুষ্ণ ইতি। হস্ত! কপিনা কলহেন কুগুলং কণ্ুতিযুক্তং তুগুমাত্রং সর্বাস্বং 
যস্তান্তন্যাঃ নম্বোধনম্, তমোময়ি ক্রোধরূপে ! পক্ষে রাহুরূপে ! তমস্ত 

রাহুঃ শ্বভান্কঃ সৈংহিকেয়ো বিধুস্ব্র ইতি কোষঃ। উপরঞ্জিতুং বিকৃতি 
কর্তূষ্। উপরাগো! গ্রহে রাহুগ্রহণে চন্ত্র-সু্য্যয়োঃ 

উচ্ছ্বসিতুং শ্বাসমপি গ্রহীতুম্ ॥ ৫ ॥ 

পপ ্াপররা -প, ,্ 

মাধবী | রাজনন্দিনি ! চিত্ব-সরোবরে নিজবরতবিস্তারকার্িণী বকীর কণা 

স্মরণ করিয়৷ হাসিতেছি। 

কৃষ্ণ । অহো, কলহকওুতিযুক্তমুখপর্বন্বে তমোময়ি মাধবিকে ! তুণি 

চন্ত্রাবলীকে বিরুশ করিতে পারিবে না, অতএব ক্ষান্ত হও। 

(ইহ! বলির] দেবীকে দেখিতে লাগিলেন) হে সুনারি। আমার মল 

তোমাতেই গৌরবময়ী আসক্তি উচ্চভাবে বহন করিতেছে ; অতএব 

তোমাকে ছাড়িয়। আমার মন অন্থত্র ক্ষণকালের জন্তও স্বস্তিলাভ 
করিতে পারে না ॥ ৫॥ 
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মাধবী। ভত্িদারিএ! সহখ্খেণ তুএ গন্ঠিদা এসা স্থুরসৌম- 
ন্বিঅমালা। 

চন্দ্রাবলী। (মালামাদাঁয়) অজ্জউত্ত! এসো কোখ,হস্ন 

সহবাসিণী হোছু । 

(ইতি বক্ষসি বিন্যস্থাতি ) 

কৃষণঃ। স্থন্দরাঙ্গি! ভবদীয়-মন্দিরে 

মেছুরে মছুরসি শ্রজং বিনা । 

তথ্যমেব ভবিতুং ন বল্পতে 

কৌস্তরভেন সহবাসিনী পরা ॥ ৩॥ 
সা শপাসপীশীপ পাটি এপাশ শসা 

মাধবীতি। ভর্ভৃদারিকে ! স্বহস্তেন: তয়া গ্রথিত। এষা স্থুরসৌগদ্ধিক- 

মালা । 

চন্রীবলীতি । আর্ধ্যপুত্র ! এষ! কৌস্তভন্ত সহবাদিলী ভবতু । 

রুষ্ণ ইতি । ভবদীয়-মন্দিরে ভবত্য। নিবাসস্থানে মছুরসি শ্রঙ্গং বিনা পরা 

কৌঁস্তভেন সহবাসিনী ভবিতুং ন কল্পতে ইত্যন্থয়ঃ ॥ ৬ 

মাধবী। রাজন্দিনি! তুমি স্বহস্তে এই স্ুরসৌগন্ধিক নাল! বচন! 

করিয়াছ। 

চন্ত্রাবলী। (মালা গ্রহণ করিয়া) আর্্যপুক্র! এই মাল৷ 

কৌস্তভের সহবাঁসিনী হউক । (ইহ বলিয়া বক্ষঃস্থলে পরাইয়। 

দিলেন ) 

কষ্। হে লুন্দরাঙ্ি! তোমার নিবাসস্থল এই স্নিগ্ধ বক্ষ:স্থলে ত্বদীয় গ্রথিত 

এই মালা ব্যতীত আর কেহই কৌস্তভের উৎকৃষ্ট সহবাসিনী হইতে 

পারে না ॥৬॥ 
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চক্দ্রাবলী। ( সলজ্জরং নআীভবতি ) 

কষ । (পাণিমভিমৃশ্য সাদরম্ ) 

তপস্বিনীং ধ্যানপরাং সমীক্ষিতুং 

কৃতব্রতঃ সাম্প্রতমন্মিকামপি। 

অহ্ায় তত্রানুমতি প্রদানতঃ 

সত্যান্বিতং কু্কুম-গৌরি ! মাং কুরু। 

চক্দ্রাবলী। জধাহি রোঅদ্দি অজ্জউত্তস্ন ! 

কৃষ্ঃ। (ম্থগতম্) নিরাতস্কোহস্মি তন্ন বৃন্দাবনং প্রযামি। 
(ইতি নিজ্দ্রান্তঃ) 

কৃষ্ণ ইতি। (অভিমৃশ্ঠ স্পৃ্ট। ) 

হে কুস্কুম-গৌরি ! কামপি তপস্ষিনীং যোগিনীম্। পক্ষে, সম্তাপ- 

বতীম্। ধ্যানপরাং সমাধিনিষ্টাম। পক্ষে ধ্যানমেব পরণাভীষ্টসাধনং 

যন্তান্ত'ম্। সত্যান্বিতং তথ্যান্বিতম্। পক্ষে সত্যারান্িতম্ । 

চন্দ্রাবলীতি। বথাভিরোচতে আধ্ধ্পুক্রায় | 
শ্প্পী্পসস ৬, পপ পপ সপ শশী শিিসাশিতি 

চন্্রাবলী। ( লজ্জার মুখ নত করিলেন ) 

রুষ্ণ। (হস্তধারণ করিয়া সাদরে ) হে কুস্কুম-গোৌরি ! আমি আমাদিগেব 
আত্মীয় কোনও ধ্যানপর1 তপস্থিনীকে দেখিবার জন্ত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 

আছি, অতএব অদ্য সেই বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়া আমাকে 

প্রতিজ্ঞা সতা করিতে দাও । 

চন্দ্রাবলী। আর্ধ্যপুজের যেরূপ অভিলাষ, তাহাই করুন। 

কৃষ্ণ । (শ্থগত) এখন আমি নির্ভয় হইলাম, অতএব বৃন্দাবনে গমন করি। 

( ইহা! বলিয়া প্রস্থান করিলেন) 



৮ম অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪১১ 

(প্রবিশ্য নববুন্দা ) 

নববৃন্দা। দেবি! তদিদং মগ্ডনকরগ্ডিকয়োযুগ্মং, এতয়োঃ প্রথমং 
প্রথিতেন দেব্যাশ্চি্েনান্ুগতং, দ্বিতীয়ন্ত্র সত্যভামায়াঃ। 

মাধবী। (স্বগতম্) অত্তণে! ণন্তিণীকিদে ণিচ্চিদং সবব্তমং 

কিং হুবিস্নদি, তা পরিবটুং কছুঅ ভট্রিদারিঅং দুদিএণ 

অলংকবিস্সং ৷ 

( প্রকাশম্) 

ণঅবুন্দে! ছুবে চ্চেঅ মম সমপ্লেতি, অহং কির সচ্চাএ' 

পেসইস্সং। 

নববুন্দা। (তথা করোতি ) 

মাধবাতি। আত্মনে! নপ্তীরুতে নিশ্চিতং সর্কবোত্তমং কৃতং ভবিষ্যতিঃ তং 

পরিবতিতং কৃত্বা ভর্তূদারিকাং দ্বিতীয়েনালঙ্করিষ্যামি ৷ 

নববৃন্দে! দ্বয়মেব মহাং সমর্পর) অহং কিল সতাংয়ৈ প্রেষয়িষ্যামি । 

নববৃন্দেতি। (দ্থে মাধবী-হস্তে সমর্পয়তীত্যার্থঃ )। 

( নববৃন্দার প্রবেশ ) 

নববৃন্দা। দেবি! এই সেই ছুইটি অলঙ্কার-পেটিকা, ইহার প্রথমটি দেবীর 

নাম্চিন্তে অস্থিত, দ্বিতীরটি সত্যভামার নামাক্কিত। 

মাধবী। (স্বগত) নিজের নাতিনীর জন্য নিশ্চয়ই সংব্বাৎকৃ্ট অলঙ্কার 

নির্মাণ করিয়াছেন ; অতএব পরিবর্তন করিয়! এই দ্বিতীয়টির দ্বারাই 

রাজনন্দিনীকে অলঙ্কৃত করিব। (প্রকাশে) নববৃন্দে! ছুইটিই 

আমাকে দাও) আমিই সত্যাকে পাঠাইয়া দিব। 

নববৃন্দা। (তাহাই করিলেন) 



৪১২ ললিতমাধবনাটকম্ [৮ম অঙ্ক: 

চন্দ্রাবলী | হাছুং ঘরদীহিঅং গমিস্সং। 

( ইতি সপরিজন৷ নিক্দ্রান্তা ) 

নববৃন্দা। বুন্দাটবীমভিষেকয়িতুং সাম্প্রতমৃতুরাজে! ময়া দর্ত-শুভ- 

মুহুর্তোন্তি, ততস্তত্র গচ্ছামি 

(ইতি পরিক্রান্তা ) 

( নেপথ্যে ) 

ক্রীড়োতসবায় নিবিড়ে নবপুষ্প-বপ্ররে 

সপ্রেয়সীং পদবিহারমিহাপয়ন্তম্। 

দেবং বিলোক্য যুগপন্িজয়া সমৃদ্ধ্যা 

সম্বদ্ধিনোহত্র কুতু কাদৃতবোহবতেরুঃ ॥ 

চন্ত্রাবলীতি । শ্নাতুং গৃহদীর্থিকাং গমিষ্যামি। 
নববৃন্দেতি। খতুরাজো বসন্তঃ। দত্তঃ শুভো! মুহুর্ত যন্রৈ সঃ । 
( নেপথ্যে ) পুষ্পাণাং বপ্রে কেদারে । বপ্রঃ পিতরি কেদারে ইতি কোব:ঃ 

চন্্রাবলী। মানের জন্য গৃহদীধিকায় গমন করি । 

( পরিজনবর্গের সলিত প্রস্থান ) 

লববৃন্দা। আমি বৃন্দাবনকে অভিষেক করাইবার জন্য সশ্রতি খতুরাজকে 

শুভ অবসর প্রদান করিয়াছি, অতএব সেইখানেই যাইতেছি। (ইহা 

বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ) (নেপথ্যে ) ক্রীড়োৎসবের জন্য এহ 

নিবিড় নবপুষ্পাবলী-শোভিত ক্ষেত্রে প্রেয়পীর সহিত এই স্থানে পাদ 

বিহার অর্পণকারী দেবকে যুগপৎ নিজ সমুদ্ধির দ্বার সন্বদ্ধিত করিবার 

জন্য কৌতুহল বশতঃ সকল খতুই অবতরণ করিয়াছে । 



৮ম অঙ্কঃ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪১৩ 

নববৃন্দা। কখমসৌ জগম্মোহন-বন্যবেশঃ হ্ব্ঠু নববুন্দাটবীং 

কৃতার্থয়ন্ প্রসীধিতাং রাধিকামনুসর্পাতি । 

( পুনরবেক্ষ্য সবিস্ময়ম্) 

আতন্বন্ কলকণনাদমতুল-স্তস্তশ্রিযোজ্জ স্তিতো 
ভূয়িষ্ঠোচ্ছলিতাস্কুরঃ ফলিতবান্ স্বেদাম্ু-মুক্তাফলৈঃ। 
উদ্যদ্বাষ্পমরন্দভাগবিচলোহপ্যুতৎকম্পবান্ বিভ্রমৈঃ 
রাঁধামাধবয়োধিরাজতি চিরাদুল্লাসকল্পদ্রমঃ ॥ ৭ ॥ 

নববৃন্দেতি। আতম্বনিতি | কলে! গদ্গদলক্ষণে! যঃ কগনাদস্তম্। পক্ষে 

কোকিলনাদম্। অতুল! যা স্তত্তশ্রীস্তয়া | স্তান্তৌ হৃণা জড়ীভাবাবিতি 

কোষঃ। অস্কুরো নবীনোর্তিৎ। অন্করোহপি নবোত্তিদিত্যমরঃ | 

পক্ষে» রোমাঞ্চঃ1। ন্ষেদান্থুনি মুক্তাফলানীব। পক্ষে, স্বেদাম্বুনীব 

মুক্তাফলানি তৈঃ। বাম্পমরন্দেতি পুর্ব ৷ বিভ্রমৈবিলাৈঃ। পক্ষে, 
বীণাং পক্ষিণাং ভ্রমৈঃ ॥ ৭ ॥ 

নববৃন্দা। এই নববুন্দাবনকে লুন্দররূপে ক্ৃতার্থ করিয়া, সুন্দর বন্তবেশ 

ধারণ করিয়া! জগন্মোহন শ্রী অলঙ্কৃতা শ্রীরাধিকার অনুদরণ 

করিতেছেন। (পুনরায় অবলোকন করিয়া সবিন্ময়ে ) বহুকালের পর 

শ্রীরাধামাধবের ভাবোল্ল।সরূপে কল্পবুক্ষ আবার বিরাজ করিতেছে-_ 

এই কল্পবৃক্ষে গদগদকঠধবনিই কোকিলধবনি, অনুপম ভীবস্তস্তর্ূপ 

শোভার দ্বারা ইহা স্থশোভিত, ইহ! রোঘাঞ্চরূপ অস্কুরগণে পূর্ণ, স্বেদাু- 

মুক্তীফলের দ্বারা ইহা! ফলবান্, বিভ্রমরূপ পক্ষীদিগের দ্বার! ইহা 
কম্পান্থিত এবং উদগত বাম্পই ইহার মকরন্দ ॥ ৭॥ 



£১৪ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৮ম অঙ্ক 

(ততঃ প্রবিশতি যথা-নিদ্দিষ্কটৌ রাধামাধবৌ ) 
মাধবঃ। 

তবাত্র পরিমৃগ্যত] কিমপি লক্ষম পাক্ষার্দিয়ং 

ময়া ত্বমুপসাদিতা৷ নিখিললো কলঙক্গমীরমি। 

যথা! জগতি চঞ্চতা চনকমুষ্টিসম্পুয়ে 

জনেন পতিতা! পুরঃ কনকৰুষ্টিরাসাগ্ভতে ॥ ৮ ॥ 

নববৃন্দা। (রাধামবেক্ষ্য ) হস্ত হস্ত! 

আলোকে কমলেক্ষণস্ত সজলাসারে দৃশৌ ন ক্ষমে 
নাশ্রেষে কিল শক্তিভাগিতি পুরু-্তস্তাভুজাবল্লরী। 

বাঁণী-গদগদ-কু ভটিতোত্তরবিধৌ নালং চিরোপস্থিতে 
বৃত্তিঃ কাপি বভুব সঙ্গমনয়ে বিদ্বঃ কুরঙ্গীদূশঃ ॥৯॥ 

মাধব ইতি । উপদাদ্দিতা প্রাপ্তা | চঞ্চতা ভ্রমতা ॥ ৮ ॥ 

নববৃন্দেতি। আলোকে ইতি। নক্ষমেন ভবতঃ। নালং ন সমথাঃ 
সঙ্গমনয়ে সঙ্গমশীতৌ ॥ ৯ ॥ 

( বণিত-ভাবান্বিত রাধামাধবের প্রবেশ ) 

মাধব। পরিয়ে! পৃথিবীতে যেমন কোনও ব্যক্তি চন কমুষ্টিদম্পর্তির লোভে 

ভ্রমণ করিতে করিতে সন্ুখভাগে পতিত স্বণবৃষ্টি প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ 

তোমার কোনও চিহ্ৃ অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়। আমি নিখিণ 

জগতের লক্ষ্মী সাক্ষাৎ তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম ॥৮॥ 

নববৃন্দা। (রাধাকে দেখিয়।) হায়! হায়! শ্রাকুঞ্ণদর্শনে প্রবৃত হহরা 

শ্রীরাধার সজল নেত্রদ্ব় কোনও ক্রমেই দর্শন করতে সমর্থ হইতেছে না, 

শক্তি থাকিতেও ভুজবল্লী ভাবভরে স্তম্তিত হওয়ায় আলিঙ্গনে সমর্থ 



|| 

চম অস্কঃ] ললিতমাধবনাট কম্ ৪১৫ 

কৃষ্ণ । (রাধামভিস্যত্য ) 

স্বাস্তং হস্ত ! মমান্তরীণ-বিরহজ্বীলা-জটালং ক্ষণা- 
দক নিকুরম্বচুম্বিতমিদং কুস্তস্তনি ! ক্ষুভ্যতি। 

তেনান্তর্নববিভ্রম-স্তবকিনীং দৃষ্টিং স্থধা-স্থ/ন্দিনীং 
ভ্রাম্যন্তঙ্গুর-চিল্লি-লাম্তলহরী সন্বাধমুত্তস্তয় ॥ ১০ ॥ 

রাধা । ( সত্রপম্) ণঅবুন্দে! ণিচ্চিদং এসো সিবিণো! জ্জেববং, 

জং বারং বারং এববং সোক্্খসাঅরে ক্খণং পিমজ্জিঅ পণো 

রু্ণ ইতি । স্বান্তমিতি । ইদং মম্ স্বাস্তম্ অন্তরীণ-বিরহজালা-জটাযুক্তং 

সৎ ক্ষুভ্যতি। ভ্রাম্যস্তী ভঙ্গুর।'যা চিল্লিভ্র লত৷ তস্তা লাশ্তলহরী নর্তন- 

পরম্পর। তয় সন্বাধং সংযুক্তং যথা স্তাত্তথ! দৃষ্টিমুত্তভুয়োখাপয় 0 ৯০ ॥ 
রাধেতি । নববৃন্দে! নিশ্চিতং এষ স্বপ্র এব, যৎ বারশ্বারং সৌখাসাগরে 

হইতেছে লা১বাক্য গদ্গদ্ হওয়াতে উত্তর দিতে সমর্থ হইতেছে না, 

চিরকালের আকাজ্ষিত এই মিলনকাল উপাস্থিত হওয়ায় কুরঙ্গনের! 

শীরাধিকার এ কি রাধারূপ বৃত্তি উপস্থিত হইল । ॥ ৯ ॥ 

কৃষ্ণ) (বাধার নিকট যাইয়! ) হে কুস্তস্তনি ! আমার অগ্তঃকরণ হৃদয়ের 

অভ্যন্তরবস্তী বিরহজালারূপ জটাজালে যুক্ত হইয়া ও উৎকঠ্াবলীতে 
সমন্বিত হইয়। অত্যন্ত ক্ষুভিত হইতেছে» অতএব তুমি যাহার অন্তর 

নবনব বিলাসে স্তবকিত এবং যে দৃষ্টিতে অনবরত স্ধ! ক্ষরিত হইতেছে, 

দেই চঞ্চল ভ্রভঙ্গিরূপ নৃত্যযুক্ত। দৃষ্টি একবার আমার প্রতি নিক্ষেপ 

কর॥ ১০॥ 

রাধা । (লজ্জভাবে) নববুন্দে! নিশ্চয়ই ইহা স্বপ্ন, কারণ, বারংবার 
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পুণে! পবুদ্ধাএ কেন্তিমং মএ মুক্ককণং ণ কৃখু কন্দিদং 
অখি। 

নববৃন্দ।। সখি! খেদনিদ্র।ভরাৎ প্রবুদ্ধাসি, তদত্রাবধেহি। 
অচগু-কিরণছ্যতি-দ্রেতমুগাঙ্ক-কাস্তীচল- 

স্বলত্তরল-সারণী শত-বিতীণবৃক্ষোত্সবা। 

বিকম্বর-সরোজিনী-পরিমলান্ধ-ভূঙ্গাবলী- 

সলীল-বিরুতৈরিবাহবয়তি নব্যবুন্দাটবী ॥ ১১ ॥ 

ক্ষণং নিমজ্য পুনঃ পুনঃ প্রবুদ্ধয়! কিয়ৎ ময়। মুক্তকং, ন খলু ক্রন্দিত- 

মন্তি ৷ 

নববৃন্দেতি। খেদ এষ নিদ্রাভরম্তম্নাৎ, অচণ্ডকিরণশ্চন্্রস্তদ্য হত্যা জুতো 

দ্রবীভূতে! যে! মুগাঙ্ক-কাস্তীচলঃ চন্দ্র কান্তমণি-পর্ববতন্তম্মাৎ স্থলন্ত্: 
তরলো৷ যাঃ সারণ্যঃ ক্ষুদ্র-কৃত্রিম-জলপ্রবাহাস্তাপাং শতেন বিতীর্ণে' 

বৃক্ষেভ্য উৎদবে! যস্যাং সা। বিকম্বরা যা! সরোজিনী কমপিনী তস্যাঃ 

পরিমলেন সৌরভ্যেনান্ধা যা ভূঙ্গাবলী তস্যাঃ নলীলানি যানি বিরুতাশি 

তৈঃ1 অর্থাদ্যুক্মানাহ্বয়তি ॥ ১১ ॥ 

এইরূপ সুখসাগরে ক্ষণকাল মগ্ন হইয়। পুনরায় চেতন। পাইয়া কিয়ংকাল 

আমি মুক্তকঠ হইয়াছি বটে; কিন্ত ক্রন্দন করি নাই। 

নববৃন্দা। সথি! থেদনিদ্রা হইতে তুমি জাগরিতা হইগ্সাছ ; অতএব 

মনঃসংযোগ করিয়! দেখ--এই নববুন্দাবনচন্দ্রের কিরণম্পর্শে দ্রবীভূত 

চন্্রকাস্তমণির পর্বত হইতে শত শত কৃত্রিম জলপ্রবাহে ভূষিত হয় 

বুক্ষগণের উৎসবে পরিপূর্ণ হইয়াছে, বিকশি'তা। কমলিনীরাজির পরিমলে 

অন্ধ হইগ্স! ভূঙ্গাবলী লীলাধুক্ত গুঞ্জনধবনির দ্বার যেন তোমাদিগকে 

আহ্বান করিতেছে ॥ ১৯ ॥ 
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কৃষ্ণ । নববৃন্দে! সাধু সাধুং স্ফুটমভূতপুর্ববন্তোধিত-প্রাতি- 

শ্বিক-পরিবারাণাম্বতুণীং সন্নিপাতঃ কল্লিতঃ। 

নববৃন্দা। সখিরাধে! পশ্য পশ্য, 

ধৃত-নীলক্তুষ্টিঃ স্থমনোদ্ভোতেন তারকোল্লঙঘা । 
স্ফ্রিতঃ শৈলভুবোহস্কে পশ্ঠ বিশাখায়তে শাখী ॥ ১২॥ 

রাধা । ( সৌত্স্থক্যমাত্মগতম্ ) হা ! কহিং বিসাহ! মে পিঅসহী £ 

কৃষ্ণ ইতি । তোষিতাঃ প্রাতিস্থিকাঃ স্বীয়াঃ স্বীয়াঃ পরিবার যৈস্তেষাম্। 

সম্নিপাতো মিশ্রীভাবঃ| সনিপাতস্ত সম্কুল ইত্যমরঃ | 

নববৃন্দিতি। নীলকণ্ঠঃ হব্রো মযুবশ্চ । স্থমনঃ পুষ্পং সুষ্ঠু মনশ্চ ; তারকা 

নক্ষত্রং তারকোহম্থরশ্চ। টৈলভূবে৷ পর্বতভূমিঃ পার্বতী চ। বিশাখঃ 

কার্তিক ইবাচরতি বিশাখায়তে শাখী মহীরুহঃ বিশাখঃ শিখিবাহন 

ইত্যমরঃ ॥ ১২ 

রাধেতি। হা! কুত্র বিশাখ। মে প্রিয়সখী ? 

কু্ণ। নবধূন্দে ! পাধু সাধু, তুমি অঠি স্পষ্টরূপে ষে সকল ধাতু স্বীয় স্বার 

পরিচারকগণকে অপুর্বভাবে তুষ্ট করিয়াছে, তাহাদের মিশ্রণ কল্পন! 

করিয়াছ। 

নববৃন্দ1। সথি রাধিকে! দেখ দেখ, এই বৃক্ষটা লীলক মযুরের 

( পক্ষান্তরে মহাদেবের ) সন্তষ্টিবিধান করিয়। পুষ্পাবলীর দ্বার। তার কা- 

রাজির (পক্ষান্তরে তারক নামক অস্রের ) গর্বকে খব্ব করিয়া 

পর্বতভূমির (পক্ষান্তরে পার্বতীর) ক্রোড়ে বিশাখের (কাণ্ডিকের 

একটি নাম “বিশাখ” ) গ্ভার শোভা পাইতেছে ॥ ১২ ॥ 

রাধিকা । (*বিশাখ' শবে ধিশীখার কথা স্মরণ হওয়ায় ওৎল্ক্যভরে 

স্বগত ) হায়! আমার প্রিয়লী বিশাখা কোথায়? 

২৭ 
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কৃষ্ণ | (স্বগতম্) নুনং নববুন্দাগিরা ম্মারিত-বিশাখা সথ্যেযং 
ছুন্মনায়তে, ততস্তাং বর্ণয়ামি। 

€ প্রকাশম্) 

পরিয়ে! ক্ষণমদ্ভুতমাকর্ণযতাং, সাম্প্রতমহং স্থরসৌগ- 
ন্ধিকমাহরিষ্যন্ পাগুবেন সহ খাগুবাটবীং প্রাবিশং তত্র 

মৃগানাহিগুতো! গাণ্ডীবিনঃ শ্যেনাভ্যাং নিগৃহীতযোঃ 

পক্ষিণোরেকঃ প্রাহ, হা সখে কীর! রাধিকাযাঃ 

কন্দ-সত্রে ন ময়া পুনরাম্বাদনীয়ানি নবীন-কলানিধি-সপিগুনি 

বিসকাগ্ানি। 

কৃষ্ণ ইতি । তস্য। বৃত্তং কথয়ামীত্যর্থঃ | 

তত্রেতি। আহিগতঃ অন্বিষ্যতঃ ৷ গ্রাণ্ডীবিনঃ অজ্জুনস্য। কন্দপ্য সং 
সদ। দানস্থানং তক্মিন্। সত্রমাচ্ছাদনে বন্দে সদ দানে ধনেহপি চেত্যমরঃ ' 

নবীনা যে কলানিধয়শন্দ্রমসস্তেষাং সপিগানি সদৃশানি। সপিগুস্ত সনাতা 
ইতি কোষঃ। সপিগানি সদৃশানি। বিদকাগ্ানি মুণালকাগানি ! 

৪। ( শ্বগত ) নিশ্চয়ই নববুন্নার কথায় বিশাখা! সখীর ম্মরণ হওয়া 

ইনি দুঃখিত। হইয়াছেন, অতএব ইহাকে তাহার বৃত্তান্ত বলিতেছি 

( প্রকান্ঠে ) প্রিয়ে ! ক্ষণকালের জন্য একটি অদ্ভুত কথ! শ্রবণ কর। 

সম্প্রতি আমি স্থরসৌগন্ধিক পুষ্প সংগ্রহ করিতে অজ্জুনের স্িত 
খাওবারণ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, তথায় গাণ্তীবধারী অজ্ভুন যখন 

মুগের সন্ধানে ভ্রমণ করিতেছিলেনঃ তখন শ্েনপক্ষিঘয়ের দ্বার আক্রা 

হইয়া একটি পক্ষী বলিয়াছিল, “সথে শুক । শ্রীরাধিকার ফলযজ্ঞে আর 

আমি নব নব চন্দ্রের স্তায় মুপালখগ্ড আম্বাদন করিতে পারিলাম না।” 
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শুকঃ প্রাহ, হস্ত! সখে মরাল ! রাধিকায়াঃ ফলসত্রে 
রঙ্গায় মে বক্রাঙ্গারকবিড়ম্বীনি নাগরঙ্গাণি ন ভাবীনি। 

রাধা । (সাঙ্ভুতম্) তদে। তদে ? 

কৃষ্ণঃ। ততস্তদা কর্ণনাদুত্সুকেন ময়! পক্ষিণৌ বিমোক্ষ্য পর্য্যটতা 
কাচিও প্রশান্তাকৃতির্জরতী দৃষ্টা স্পৃ্টী চ, হস্ত! কা 
ত্বমসীতি ? 

তয়োক্তং পতত্রিভ্যঃ সত্রীকৃতেয়ং, যা তপঃপ্রভাবা- 
দাবিভূতেন স্থুগন্ধিনা স্থরসৌগন্ধিকবৃন্দেন পূর্ণ দীধিকা, 

শুক ইতি। হে সখেমবাল! (রাজহংস 1) বক্রখঙ্গারকো বক্রীভৃত-মঙ্গল- 
গ্রতস্তস্ত বিড়ম্বীনি। বক্রাবস্থায়াং মঙগগলন্ত স্ূলত্ব-রক্তত্বয়োঃ প্রসিদ্ধত্বাৎ । 
নাগরঙ্গাণি নারঙ্গ ইতি নীচোক্তিঃ ৷ 

কৃষ্ণ ইতি। বিমোক্ষ্য শ্রেনাভ্যাং মোচয়িত্বা | 

অসত্রং সত্রং ক্রিয়তে যা স1 সত্রীরূত। ৷ 

শুক তছত্তরে বলিয়াছিল, “সথে রাজহংস, শ্রীরাধিকার ফলযজ্ঞে 
চক্র মঙ্গলগ্রহের অপেক্ষা স্থল ও রক্তবর্ণ নাগরঙ্জ ফল আর দেখিতে 
পাইব না 1” 

সাধা। (বিস্মিত হইয়া) তাহার পর £ তাহার পর ? 
কষ্ণ। তাহার পর শর কথা শুনিয়া আমি.পক্ষী ছুইটিকে মুক্ত করিয়! 

দেওয়ার পর এক জন্ প্রশান্ত আকৃতিসম্পন্ন বৃদ্ধাকে দেখিতে পাইয়া 
জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কে? বুদ্ধ! বলিল, পক্ষীদিগের ষক্তস্থলে পরি- 
গত এই যে দীর্ঘিকা-_যাহ! তপন্তার প্রভাবে আবিভূত। হইয়া এবং 
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স্ধামৃষ্টেন স্ষ্ঠু ফলমগ্ডলেন বাটিকা চ, তয়োঃ পালিকাস্মি 

পুলিন্দী । 

তিতশ্চাহমপৃচ্ছং, কেন সত্রং কৃতমিদম্ ? 
সা প্রাহ, কয়াচিত্তপোধনয়া, যা খলু সমাপিতো- 

দবাঁসব্রত রাধাভীষ্টসাধনং নাম বন্ব্রতমারবধবতী। 
রাধা। তদোতদেো? 

কৃষ্ণ । ততশ্চ তয়োদ্দিষ্টং গিরিগহবরং জিহানস্থ,__ 

শবল-রুচিন। সম্বীতাঙ্গী মহীরুহচন্মণ 

মলিনিত-তনুধ- লীজালৈজটাল-শিরোরুহা। 
রর পপ পপ পপ স্প্প্পী শশা সী সপপেসপ্পেসপীসপিপে্পিস্পপা পপ শা শিট এ সে 

ব্বাধেতি। ততম্ততঃ ? 

কৃষ্ণ ইতি । তয় বৃদ্ধয়োদ্িষ্টং দিতং জিহানস্ত গচ্ছতে! মম,-_ 

শবলং মলদুষিতমিত্যমরাৎ। শবলা রুচির্যস্ত তেন। মহীরুহচর্দর্ণা 
্্পীস্ীসপস ্পসস্স্পশেশোসীসস্েসপসপোপপাশশসাস্পাশাশাশীস স্পেস েসস্সসসাপশশ শিপ পিশসীপীসীশিশী 7 তি 

যাহা সুগন্ধি স্ুরসৌগন্ধিক পুষ্পবৃন্দে পরিপূর্ণ এবং যে অমৃতনিন্দিত 
ফলবর্গে পরিপূর্ণ! এই যে উদ্যানবাটিকা, আমি এই উভয়েরই রক্ষয়িত্রী 

পুলিন্দী। 
অনন্তর আমি জিজ্ঞানা৷ করিলাম, কে ইহাকে যজ্তস্থলে পরিণত 

করিয়াছে ? 

সে বলিল, কোন তপোধনা--যিনি জলমধ্যে বাসরূপ ব্রত সনাপল 

করিয়। স-্রুতি রাধাভীষ্টসাঁধনরূপ অন্তব্রত আব্ন্ত করিয়াছেন । 

ব্রাধা। তার পর, তার পর? 

কুঞ্জ । অনন্তর তাহার নির্দেশমত গিরিগুহায় উপস্থিত হইলে মলিনবক্কপ- 

পরিহিত!) ধুলিজালে ধুসরিততম্থ্ঃ জটাযুক্ত কেশধাঁরিণী, পদ্মরাগ-দণির 
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কমল-মণিভিঃ. ক্গাং মালামুদীর্য্য করাম্ুজে 

মম নয়নয়োঃ কাচিদ্বীথীমবাপ তপস্থিনী ॥ ১৩ ॥ 

সাচ সমুদ্বীক্ষ্য সহ্যঃ পরিক্রোশমারবধরোদন! লুগ্তবণ- 
পদমবাদীৎ,-- 

হ! গোকুলেন্দ্রনগরী-যুবরাজলীল ! 

হা বল্লবী-হৃদয়পস্কজ-চঞ্চরীক ! 

হা রাধিকা-কুচকুরঙগ-মদাঙ্গরাগ ! 

ভূয়োহপি হা ! মম দৃশোঃ পদবীং গতোহসি ॥১৪। 

বন্ধকেন। জটাল! জটাবুক্তাঃ কেশাঃ যস্যাঃ। কমলমণিভিঃ পক্সরাগ- 

মণিভিঃ | উদীর্যয ধৃত্বা। বীথীং পদ্ধতিম্ ॥ ১৩1 
সাঁচেতি। লুপ্তবর্ণপদং সগদগদং যথা স্যাত্তথা । 

কুরঙ্গমদঃ কম্ত,রী ॥ ১৪ ॥ 

মাল! হস্তে ধারণকারিণী এক তপস্থিনী আমার নয়নপণের পথবর্তিনী 

হইলেন ॥ ১০ ॥ 

তিনি আমাকে দর্শন করিয়া রোদন করিতে করিতে 

গদ্গদশ্ঘরে কহিলেন, হা! গোকুলেন্্নগরীর যুবরাজ লীলাকারী, 

হা! গোপীকুলহৃদয়কমলের ভ্রমর, হা রাধিকার কুচরূপ কুরঙ্গে 

কম্তরিকামন্ন অঙ্গরাগ! তুমি কি সত্য সত্যই পুনরায় আমার নয়ন- 

পথের পথিক হইলে? ৪8১৬ ॥ 
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অতশ্চ সুষ্ঠু বিশ্রিতেন ময়া! কাসীতি সগদগদং পুষ্ট 
তয়োক্তং, হা নাথ! কিস্করী তে হতাশ। বিশাখাম্মীতি । 

রাধা । হদ্দীহদ্দী! হা পিঅসহি বিসাহে ! হদক্ষি মন্দভাইণী। 

কৃষ্ণ । উ্ৈস্তষারৈশ্চ দৃগন্বুপুরৈঃ পিঞ্চন্নহং কিঞ্চন পীতচেলম্। 
ক্ষণং বিশাখাপিত-পুর্ববকায়ঃ শূন্যান্তরঃ স্থাণুরিবাবতস্থে ॥১৫। 

ততশ্চ-_ 

তামাশ্বস্ত ক্ষমার্থী তে ক্ষামাঙ্গীং ক্ষেমবার্তয়া । 
প্রাবেশয়ং স্থবেশাঢ্যাং কুশলেন কুশস্থলীম্ ॥ ১৬ ॥ 

রাধেতি। হা ধিক ধিক! হা! প্রিয়সথি বিশাথে ! হতাম্মি মন্দভাগিনী। 

কৃষ্ণ ইতি । উঞ্জঃ শীতলৈশ্চ বিষাদ-হর্ষোদগতৈত ॥ ১৫ ॥ 

ততশ্চেতি। ক্ষমার্থী তস্যাঃ ক্ষাস্তিপ্রার্থকোহহং তে ক্ষেমবার্তয়। তং বিশাখা- 

মাশ্বাস্য কুশস্থলীং দ্বারকাং ক্ষামাঙ্গীং কৃশাঙ্গীং প্রাবেশয়ম্॥ ১৬ ॥ 

অনস্তর বিস্মিত হহয়া আমি তাহাকে কহিলাম, তুমি কে? 

তিনি তখন গদ্গদশ্বরে কহিলেন, হা! নাথ! আমি তোমার সেই হত- 

ভাগিনী দাশী বিশাখা । 

রাধা । হাধিকৃ! হা ধিক! হায় প্িয়সখি বিশাখে» আমি মন্দভাগিনী 

তোমাব্র জন্ত মুত হইলাম। 

কৃষ্জ ॥ যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষে অভিভূত হইয়া উষ্ণ ও শীতল নেত্রজলের 

দ্বারা পীতবসন সিক্ত করত আমি বিশাখাকে পুর্ব্বশরীর সমর্পণ পূর্বক 
শম্হ্থদয়ে স্থাণুর হ্যায় অবস্থান করিলাম । তাহার পর তাহার 

মঙ্গলা্থা হইয়! সেই ক্ষীণাঙ্গীকে তোমার কল্যাণবার্তীর দ্বার। আশ্বাস 
প্রদানানস্তর তাহাকে সুসজ্জিত করিয়া! দ্বারকানগরীতে প্রবেশ 

করাইয়াছি ॥ ১৫-১৬ ॥ 
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বাধা। (সোতুকণ্ঠম্) সুন্দর ! বন্দিজ্জসি, দংসেহি বিশাহং। 
কৃষঃ। ' ( নববুন্দা-মুখমীক্ষতে ) 

নববুন্দ।॥ সহি! বণিতং মে বিশাখয়া, হস্ত! তাতশ্য নিদেশেন 

হতান্মি, যেন যাবৎ স্যমস্তক-বিপ্রয়োগং প্রিয়সখ্যাঃ প্রেক্ষণায় 

নিষিদ্ধান্মি, তন্নিজ-নির্রিমেব বিশামীতি। 

রাধা । সচ্চং সচ্চং, অন্মাএ সপ্লাএবি মে কধিদং, বচ্ছে রাহি! 

সমন্তঅন্ষি ভুহ হত গদে সব্বাহীট্ঠসিদ্ধী ুবিস্সদিত্তি। 

রাখেতি। সুন্দর! বন্দ্যসে, দর্শয় বিশাখাম্। 

নববুন্দেতি। হস্ত! তাতস্য স্ুর্যম্য। যেন তাতেন। বিপ্রয়োগং 

বিয়োগোইস্তীত্যর্থঃ। নিজ-নিঝ রং নববুন্দাবনস্থ-কালিন্দী-নিঝরম্। 

বাধেতি। সত্যং সত্যং, অন্বয়া সংজ্ঞয়াপি মে কথিতংঃ বসে রাধে! 

স্যমস্তকে তৰ হস্তং গতে সর্ধাভীষ্টসিদ্ধিভাবিষাতীতি । 

রাধা । (উৎকঠা পুরঃসর ) স্ন্দর ! তোমাকে বন্দনা! করি, বিশাখাকে 

দর্শন করাও । 

কুষ্। ( নববৃন্দার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন )। 

নববৃন্দা | সথি । বিশাখ। আমাকে বলিয়াছেন যে, হায়, আমি পিতার আদেশে 

হত হইলাম, যত দিন পর্যন্ত প্রিয়সধীর স্তমন্তকমণির সাক্ষাৎলাভ ন৷ 

হইবে, তত দিন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে তিনি নিষেধ করিয়াছেন, 

সেই জন্যই আমি নিজের নববুন্দাবন কালিন্দীনিঝ রে বাদ করিতেছি । 

বাধা । সত্য দতা, মাত! সংজ্ঞাও আমাকে কহিয়াছিলেন, বসে রাধিকে ! 

স্তমস্তকমণি তোমার হস্তগত হইলে তোমার সর্ব-অতীষ্ট পূর্ণ 

হইবে। 
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শববৃন্দা॥। দেব! পশ্য পশ্য, 

স্মিতং বাসস্তীভিগিরিধর ! শিরীষৈঃ কুস্মিতং 

কদন্বৈরৎফুল্রং, হলিতমভিতো৷ জাতিভি রলম্। 

উদীর্ণং পর্ণাসৈঃ, কলয় ফলিনীতিমু'কুলিতং, 

মুহুর্মধবাদীনাং স্ফ্রতি যুগপদ্বৈভবমিদম্ ॥ ১৭ ॥ 
কৃষ্ত। পরিয়ে! পশ্য পশ্য, 

কচিদ্ধনতি কোকিলঃ স্বনতি হস্ত ! বিল্লী কচি 

কচিন্নটতি চন্দ্রকী রটতি রাজহংসঃ কচিৎ। 

নববৃন্দেতি। বাঁদস্তীভিরিতি বসন্তস্য। শিরীষৈরিতি গ্রীন্ষস্য । কদশৈরিতি 

বর্ধাণাম্। জাতিভিরিতি শরদঃ। পর্ণাপৈরিতি হেমন্তস্য। ফলিনী- 
ভিরিতি শীতস্য প্রবেশো দশিতং। বাসন্তী মাধবীলতা। জাতী 

সপ্তল । পর্ণাসো জন্বীরবিশেষঃ | ফলিনী শ্যামলতা। জদ্বীরোপাথ 

পর্ণাসে কঠিঞরকুঠেরকাবিতামর ই ১৭ ॥ 

রুষ্ণ ইতি। কৃষ্ঠোহপি বসম্তাদীনাং প্রবেশং বর্ণয়তি -কচিদি তাদিন1 | বিল্লী 

নববৃন্দা। দেব! দেখুন, দেখুন ! হে গিরিধর ! দেখুনঃ বসস্তাদি বড়খ্কতুর 

বৈভব কেমন যুগপৎ প্রকাশ পাইতেছে--বসস্তকালীন মাধবীলতার 

মুদ্হান্তে গ্রীক্ষকাঁলীন শিরীষের দ্বারা পুম্পিত, বর্ধাকালীন কদঘ্ধের 

ছায়ার উৎফুল্ল, শরংকালীন জাতিপুত্পের দ্বার! প্রহসিত, হেমস্তকালীন 
জন্থীর ঘবার! স্থশোভিত, শীতকালীন শ্তামলতার ছ্বারা মুকুলিত হইয়া 

বন্দাবনে বারশ্বার বসস্তাদির সম্পদ প্রকাশ পাইতেছে ॥ ১৭ ॥ 

শীকষ্চ। পরিয়ে! দেখ, দেখ, স্থানে স্থানে কোকিল কুহুধবনি করিতেছে, 

কোথাও বিললীরব শুনা যাইতেছে, কোথাও বা রাজহংস শব্ধ করিতেছে, 
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কিখী বিরণতি কচিত ক্ষচন রৌতি হারীতকা 
তনোতি সমিতিমুণ্দং মম পরাম্বতুণীমসৌ ॥ ১৮ ॥ 

নববন্দা। দেব! পশ্য পশু, 

কথঞ্চিদপি দন্তুরাৎ ফণিকুলম্য সক্কাঞ্চলাৎ 

পলাধ্য কৃত-মজ্জনং কমলভাজি-পম্পা-জলে । 

প্রভুং ভূজগতোজিনো ননু পটার-পৃথীধরা- 
স্তবস্তমিব সেবিতুং মরুদ্বপৈতি বুন্দাবনম্ ॥ ১৯ ॥ 

কীটবিশেষঃ | বটতি শব্গং করোতি । কিবী পক্ষিবিশেষঃ। সমিতিঃ 

সন্সিপাতঃ ॥ ১৮ ॥ 

নববৃন্দেতি । বাসস্তিকমনিলমালক্ষ্যোতপ্রেক্ষতে কথঞ্দিত্যারি। পম্পা 

নদীবিশেষঃ| ভুজগভোজিনে! গরুড়প্য। পটার-পৃর্থীধরাৎ চন্দন- 
গিয়েং ॥ ১৯ ॥ 

কোথাও বা কিখীপক্ষী গান করিতেছে; কোথাও বা হারীতকার রব 

শ্রুত হইতেছে, এই প্রকারে ষড়খতুর মিলনে আমার পরমানন্দর 
বিস্তার হইতেছে ॥ ১৮ ॥ 

শববৃন্দা। দেব! দেখুনঃ দেখুন) কোথাও দন্তর ফণিকুলের শ্যকদেশ 

হইতে পলায়ন করিয়া, কমলশোভিত পম্পানদীর জলে 

নান করিয়া, পবনদেব মলয়পর্বত "হইতে শ্রীবৃন্দা ।ন-ভুজগকুলের 

ংসকারী গরুড়ের প্রভু আপনার মেবা করিবার জন্য সমাগত 

হইয়াছেন ॥ ১৯ ॥ 
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কৃষ্ণঃ। €( তরু-গুল্মাবলীমবলোক্য ) ্ 

কদন্বাঃ ! ক্ষেমং বঃ শিবকুলমিতো হস্ত ! বকুলাঃ ! 
ফলিন্ঃ ! কল্যাণং, ভবিকমভিতঃ পীলু-তরবঃ ! 

অমান্দ্যং মাকন্দাঃ ! কিমবিকলতা পণ, কলতা- 

শ্চিরেণাসৌ যুত্সানমুসরতি রাধা-সহচরঃ ॥ ২০ ॥ 
নববুন্দা। দেব! নবাভিসার-মন্দিরী কুত-কন্দরোহয়ং নন্দীশ্বব- 

গিরিমুদিমুদিগরতি | 
কৃষ্ত। (রাধাং পশ্যন্ ) 

কিমুতুজে ক্ষামোদরি! পরিচিনোষি ক্ষিতিভূত- 

স্তটান্তে তিষ্টস্তীং তরলদুশমেতাং ম্বগবধূম্ ! 

কৃষ্ণ ইতি । ফলিন্ত ইতি প্রিয়ঙ্গবঃ! মন্দস্য ভাবং মান্দ্যং ন মান্দাম 

অমান্দ্যং কুশলমিতার্থঃ । ব্রাধাসহচরঃ রাধাসঙ্গী সন্ ॥ ২০ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । ক্ষিতিভূতঃ নন্দীশ্বরনামপর্বতসা । নিরাতঙ্কং নিয়ম । 

অদাতক্ষীৎ অদশৎ। অন্রপদং প্রতিক্ষণম্ ॥ ২১ ॥ 

রুষ্ণ। (তরু ও লতাবলীকে অবলোকন করিয়1) হে কদম্থগণ । তোমা" 

দের ত কুশল? হে বকুলগণ! তোমর।! ত ভাল আছ? হে 

প্রিয়স্ুরাজি, তোমাদের কল্যাণ ত? হে পীলুতরুগণ। তোমরা ভ 

কুশলে আছ? হে আম্তরুগণ! তোমাদের ত* মঙ্গল? হে 

মাধবিলতাশ্রেণী! তোমাদের ত” কুশল? রাধাসহচর শ্রীরুঘ্ দা. 

কালের পর তোমাদের অন্থুসরণ করিতেছেন ॥ ২” ॥ 

নববৃন্দা। দেব! সন্ুখাগত এই নন্দীশ্বর গিরি স্বীয় কন্দরকে লবাহ্তি 

সারের মন্দিররূপে পরিণত করিয়। আনন্দ উদ্গিরণ করিতেছে । 

কৃষ্ণ। (শ্রীরাধার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ) হে ক্ষীণোদরি ! নন্দীশ্বর 
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নিরাতস্কং য! তে মরকতময়ীং হারলতিকাং 

ষবস্তম্ব-ভ্রান্ত্যাবুতমতিরদাঙক্ষীদনুপদম্ ॥ ২১ ॥ 

বাধা। কীস ণ পরিচিণিস্সং, এসা মহ পিমসহী রঙ্গিণী ণাম 

কুরঙ্গী। 
কষ । অধ্যান্ত ষাং মুহুরলোকি ময় বিশাল! 

কল্যাণি ! বল্পব-কদন্বক-মল্ললীলা । 

সেয়ং বরোপলময়ী শরদভ্রশুভ্রা 

বিভ্রাজতে মদুপৰেশ-বিলাসপীঠী ॥ ২২1 
বাধা । নববুন্দে! কো এসো পুপ্ফেহিং ণাঅকেসর-খবঅং 

বিড়ন্বেদি ? 

রাধেতি। কম্মা্ন পরিচেষ্যামি, এষা মম প্রিয়সথী রঙ্গিণী নাম কুরঙ্গী । 

কঞ্চ ইতি। অধ্যাস্য স্থিত্বা ॥ ২২ ॥ 

বাধেতি। নববুন্দে! ক এষ পুশ্পৈর্নাগকেশর-স্তস্তং বিড়ঘ্বয়তি ? 

পর্বতের উপর তটপ্রান্তে বিরাজমানা এই চঞ্চলাক্ষী মুগবধূকে কি 

নিতে পারিয়াছ ? এই হরিণীই তোমার মরকতমণিময়ী হারলতি- 

কাকে ষবগুচ্ছ ভ্রমে নির্ভয়ে পুনঃ পুনঃ দংশন করিত ॥২১॥ 

বঃ1। কেন চিনিব না? এ ত» আমার প্রিম্নলখী রঙ্গিণী-নাম্মী হরিণী। 

শরীক । হে কল্যাণি। আমি ধাহার উপর উপবেশন করিয়া গোপগণের 

মন্সক্রীড় বারম্বার দর্শন করিতাম, এই সেই শরৎকালের মেঘের স্তার় 

শুভ্র মর্মরপ্রস্তরময় আমার উপবেশন-বিলাপের পীঠ বিরাজিত ॥ ২২ ॥ 

রাধা । নববৃন্দে!। এ. কে কুস্ুমাবলীর দ্বারা নাগকেশর-স্তবককেও 

প্াজজিত করিতেছে? 
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নববৃন্দা। সরলে ! কুজজকোহয়ম্। 

রাধা । (পুষ্পস্তবকমুদ্ধত্য পশ্যন্তী ) হদ্দী হদ্দী! এ লীণো 

ছুট্ঠ-ভ্রমাবো! চিট্ঠদি। 

( ইতি সাধবসং নাটয়তি ) 

কৃষ্ণঃ। চকিত-কুরজনয়নে ! বিষুঞ্চ ভূঙ্গেণ সঙ্গতং বিটপম্। 
কুক্জাঃ স্ক্রু | ভয়স্থয প্রভবভুবঃ কিল ভূৰি খ্যাতাঃ ॥ ২৩ ॥ 

নববৃন্দা। (স্বগতম্) দেবস্ গিরমাকণ্য সশ্মিতমপাঙ্গং কৃণযন্থা' 

রাধিকেয়ং মামবলোকতে। 

( প্রকাশম্) সখি ! স্বয়মেব পৃচ্ছ পুগুরীকাক্ষম্। 

রাধেতি ) হা ধিক ধিক! অত্র লীনো ুষ্ট-ভরমরস্তিষ্ঠতি | 

কৃষ্ণ ইতি। বিটপং সপুষ্প-পল্লবম্। কুক! বৃক্ষাঃ, ভয়দ্য তদীয়-পুষ্পসা, 
প্রভবভূবঃ উৎপত্িস্থানানি ৷ ভয্বং কুক্জকপুণ্পে দ্যাদিতি কোষঃ। ভয়ং 
প্রতিভয়ে ত্রাসে প্রহ্থনে কুক্জকম্ত চেতি নানাথ্ঃ ॥ ২৩॥ 

নববৃন্দেতি । কুণয়ন্তী বক্রয়ন্তী । 

নববুলা। হে লরলে 1 ইছার নান কুক বৃক্ষ 
রাধা । (পুষ্পস্তবক উত্তোলন করিয়া দেখিতে দেখিতে) হা! ধিক্) তা 

ধিক! এই শুবকে হষ্ট ভ্রমর লুকাইয়! আছে। 

( এই বলিয়া ভয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন ) 

কুঞ্$। হে চকিতহরিণাক্ষি! ভূঙগযুক্ত এই বিটপ পরিত্যাগ কর, ইহ! 

ভয়ের ( কুজপুষ্পের ) মূল উৎপতিস্থান বলিয়। জগতে বিখ্যাত ॥ ২৩ ॥ 

নববৃন্দা । (শ্বগত ) শ্রীরুষ্চের কথা! শুনিয়া এই ব্বাধিকা মৃদু হাস্য পূর্বক 
শেষে অপাঙ্গে আমার দিকে লক্ষা করিতেছেন । (প্রকাগ্ে ) সখি! 

নিজেই তুমি কমললোচনকে ছিজ্ঞাসা কর। 

স্পা পেসেশপপাশী শি 
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কৃষ্ণত। নববুন্দে! নিরাতঙ্কমুচ্যতাং কিন্তে সখী-বিবক্ষিতম্। 
নববৃন্দা। দেব! কুজাসঙ্গঃ খলু মধুসুদনস্তয পরমানন্দমেব 

তুন্দিলয়তি,কথং নু ভয়মিতি। 

কৃষ্ণঃ। (সম্মিতম) নববৃন্দে! মুষা শঙ্ষিনী তব সখী, পশ্য 

কুব্জাসঙ্গ মনক্গীকুর্রবয়মাননামোদবাসিত- কাননামেন।মেৰ 

ধাবতি। 

রাধা। (সভয়ম্) হস্ত হস্ত! চঞ্চল-চঞ্চরীঅ ! চিট্ঠ চিট্ঠ, 

এসা লীলাকমলেণ তাড়েমি তুমং ধিট্ঠং। 

নববৃন্দেতি। কুজানামাললঃ । পক্ষে, কুজায়াঃ সঙ্গঃ ॥ মধুসদূনস্য ভ্রমরশ্ত 

কৃষ্তম্য ৯) 

কৃষ্ণ হতি। *য়ং মধুহ্দনঃ | 

রাধেতি। হস্ত হন্ত! চঞ্চল-চঞ্চব্রীক ! তিষ্ঠ তিষ্ঠ, এষ! লীঞাকমলেন 

তাড়য়ামি তাং ধৃষ্টম্। 

কৃষ্ণ । নববৃন্দে১ তোমার সখী কি বলিতে চাহিতেছেন, তাহ! নির্ভয়ে বল। 

নববৃন্দা। দেব! কুজাসঙগই এই মধুসুদনের (ভ্রমরের ) পরমানন্দ বর্ধন 

করে, ইহাতে আর ভয় হইবে কেন? 

কৃষ্জ। (মুছহান্ত পূর্বক ) নববৃন্দে! তোমার সথী মিথা। ভীতা হইতে- 

ছেন, দেখ, এই মধুসুদন কুজাসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক মুখস্থুরভিতে, 

কাননামোদকারিণী ইহার পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে। 
রাধা । (সভয়ে) হায় হায়! কি কই! চঞ্চল ভ্রমর, তুই থাক্ থাক, 

এই লীলাকমলের দ্বার তোকে প্রহার করিতেছি । 
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কৃ | পশ্য পশ্য, 

পলাশে নোল্লাসং বহতি বিফলাং বেন্তি ফলিনীং 

ন বাসং বাসন্থ্যাং শ্রয়তি কুমুদেে ষাতি ন মুদম্। 

মধূকে মাধবীকং ন ধয়তি নবং নৈতি লবলীং 
মদেনাভূদন্ধস্তব বদনগন্ধান্মধুকরঃ ॥ ২৪ ॥ 

নবরৃন্দা। 

ভূঙ্গারাস্তনুনির্ব রৈথিটপিতিস্তত্রাতপত্রা বলী- 

পল্যস্কা স্ফটিকৈরলঙ্কতিকুলং ধৌতোজ্ৰলৈধতুভিঃ। 
রত্বানাং নিকুরম্বকেন হরয়ে যেনাপিত। দর্পণাঃ 

সোহয়ং রাজতি শেখরঃ শিখরিণাং গোবদ্ধনাখ্যে। গিরিঃ 8২৫1 

কষ ইতি । পলাশে কিংশুকে 1 কফলিনীং প্রিরঙুম্। লবলীং হলকলীণি 

নীচোক্তিঃ ॥ ২৪ ॥ 

নববৃন্দেতি । ভূঙ্গাদি-নপরাস্ত হরয়েতপ্পিতাঃ সোহন্ং গিরিরি তান্বয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 
পাপা পাপা 

কৃষ্ণ । দেখ দেখ তোমার বদনগন্ধষে মদে মত্ত হইয়! এই মধুকর পলাশে 

আর উল্লাপ প্রকাশ করিতেছে না, প্রিয়ঙ্কুকে বিফল বিবেচনা করি- 
তেছে, মালতীর গন্ধকে আর আশ্রয় করিতেছে নাঃ কুমুদে আর 

ইহার আনন্দ নাই, মধূকেও মাধবীকের জন্ত আর ধাবিত হইতেছে না 

এবং লবলীর নিকট ও আর যাইতেছে না ॥ ২৪॥ 

নববৃন্দা। যিনি নিজ শরীরস্থ নিঝ র-সমূহের দ্বার! ভূঙ্গার, বৃক্ষাবলীগ হান! 
ছায়াছত্র, স্কটিকের দ্বার! পর্য্যঙ্কাবলী, ধৌত উজ্জ্বল ধাতু-সমূহের দ্বার! 

অলঙাররাজি, এবং রত্বসযূহের দ্বারা ধিনি হরিকে দর্শন দান করিয়াছেপ, 
এই দেই পর্বতকুলশ্রেষ্ট গোবধধনগিরি সম্মুখে বিরাজ করিতেছেন ॥২৫। 
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কৃষ্ণ । বিলসতি কিল সোহয়ং পশ্য মত্তো মযুরঃ 
শিখরভুবি নিবিষ্টন্তস্থি! গোবদ্ধনস্থ্য | 

মুহুরমলশিখণ্ডং তাগুবব্যাজতস্তে 

ব্যকিরছুপহরন্ বঃ কর্ণপুরোশুসবায় ॥ ২৬ ॥ 

রাধা । তাগুবিঅ-শিঅগ্রাম ! চিরং বড্চেহি। 

কৃষ্ণঃ। প্রিষে ! ন্মর্যযতে কিমু গোবদ্ধনতঃ কলিন্দজাপদবী ? 
রাধা । কীস ণস্থমীরমদি । 

€ ইতি সংস্কতন ) 

কৃষ্ক ইতি । যো ময়ূরস্তে তুভ্যমমলশিখণুডমপহর্ত,ং তাওবব্যাজতঃ ব্যকিরৎ- 

ক্ষেপঃ সঃ ॥২% ॥ 

রাধেতি। তাগুবিক-শিখগ্ডিরাজ ! চিরং বন্ধন্ব । 

রাধেতি। কন্মান্ন ম্মর্যতে ? 

কষ। হে সুন্দরি! যে ময়ূর বারবার নৃত্যচ্ছলে তোমার কর্ণভূষণের 

উৎসববিধানের জন্ত সুন্দর পুচ্ছ সচল অর্পণ করিয়াছিল, দেখ, এ 

সেই মত্ত মধুর গোবর্ধন পর্বতের শিখরে বিনিবি্ট ভ্ইয়া নৃত্য 
করিতেছে ॥ ২১ ॥ 

রাধা। হে নৃত্যপরায়ণ শিখণ্ডিরাজ ! চিরকাল বদ্ধিত হও। 

₹ষ্। প্রিয়ে! গোবর্ধন হইতে যমুনায় যাইবার পথ কি তোমাগ 

স্মরণ আছে? 

ব্াধা। কেন স্মরণ থাকিবে না? 

( এই বলিয়! সংস্কৃত ভাষার ) 
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অগ্রে চম্পক-চক্রমস্থ পুরতো পুন্নাগবীথী ততো 
জন্বুনাং নিকুরম্বকং তদভিতস্তঙ্গা কদম্বাটবী। 

ইত্যুচ্চৈর্বরশাখিভিঃ পরিচিতৈরেভিঃ ক্রমাদ্াচিতং 
কালিন্দীমুপতিষ্ঠতে গিরিতটাৎ পন্থাঃ প্রথীয়ানসৌ ॥২৭।॥ 

কৃষ্ঃ। (ন্মিত্বা ) তদেহি পতঙ্গতনয়ামনয়। পদব্য। প্রযামঃ। 

( ইতি সর্বেব তথা কুর্ববস্তি ) 

নবরৃন্দা। ভ্রমলালিত-সলিলেয়ং কললাবলিভিঃ প্রঃ পরীত-ঝরা। 

অমলা যমস্ত যামী মম লাস্যং নেত্রয়োস্তনুতে ॥ ২৮ ॥ 

অগ্রেচেতি। অস্ত চম্পক-চত্রপ্য । পুন্নাগে! নাগকেশরঃ। 

নিকুরশ্বকং সমূহঃ । পরিচিতৈজ্ঞাতৈঃ। কালিন্দীতি দেশাধ্বেতি 
দ্বিতীয়া । উপতিষ্ঠতে উপস্থিতো! ভবতি ॥ ২৭ ॥ 

নববৃনদতি। ভ্রমেণ লালিতং সলিলং যস্যাঃ সা। ভ্রমঃভ্রমণং ঘৃর্ণ ইত্যর্থ;। 

যামী স্বস্যকুলস্ত্রিয়োরিত্যমরঃ ॥ ২৮ ॥ 
সস 

অগ্রে চম্পক বৃক্ষদকলঃ তাহার অগ্রে পুন্নাগ-শ্রেণী, তদগ্রে 

জদৃরৃক্ষ-সমূহঃ তাহার চতুর্দিকে সমুন্নত কদন্ববন, এইরূপে শ্রেষ্ট-রক্ষ- 
সমূহে ক্রমে পরিচিত এই বিখাত পথ গিরিতট হইতে কালিন। 

পর্য্যস্ত উপস্থিত হুইয়াছে ॥ ২৭ ॥ 

কষঝ। (মৃদু হাহ্ত করিয়া) তৰে আইস, আমরা এই পথে যমুনায় যাহ। 

(ইহ! বলিয়৷ সকলে সেইরূপ করিতে লাগিলেন ) 
নববৃন্দা। আহা ! এই নিশ্দল৷ যমভগিনী যমুনা ঘূর্ণাযুক্ত সলিলে পূর্ণ। হইয়া 

নিঝর সকলে কললশ্রেণীতে পরিব্যাপ্তা হইয়! আমার নেত্রঙয়ের 

ত্মানন্দবর্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮ ॥ 
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কৃষ্ণঃ। 

প্রীত! কুগুলিতঃ কুলেন মরুতাং রুদ্ধঃ শিখণ্ডোতক রৈ- 

রেব স্পদ্ধিত-নেত্রষগুরুচিভির্ভাগীরশাখীপুরঃ 

বিভ্রাণঃ শতকোটি-মগ্ডিত-মহা শাখা-ভুজোদ্দগুতাং 

কালিন্দীতউমণ্ুডলে বিটপিনামাখগুলত্বং যযৌ ॥ ২৯। 
ব্ত্ধা। বন্ধতরলরো লম্বা 

বিসারিণ! হারিগন্ধবিসরেণ। 

কোমল-মল্লীপু্তা 

মঞ্জুলকুস্থমা হরন্তি মে চিত্তম্ ॥ ৩০ ॥ 

রু্ণ ইতি । গ্রীত্যা প্রেন্া, নেত্রগুকচিভিঃ স্পদ্ধিতা নেত্রসমূহস্য কষচি- 

বৈত্তৈঃ। শতং কোটয়োহগ্রভাগান্তিমণ্তিতা মহাশাখা এব ভূক্জান্তরু- 
দগুতাং প্রচগ্ডত্বং বিভ্রাণঃ। পক্ষে, শতকোটিরজ্রঃ। আখগুলত্ব- 

মিন্দরত্বম্॥ ২৯ ॥ 

রাধেতি। বিদারিণা বাপিনা মনোহরগন্ধনিকরেণ বদ্ধাস্তরল। রোলম্ব 

ভ্রমরা যৈস্তে। প্পমৃহ-নিবব্যহ-সন্দোহ-বিসরব্রজাঃ* ইতামরঃ ॥ ০৯ ॥ 

শরকুষ্ণ। প্রিয়! দেখ দেখ, সন্পুথপ্ত এই ভাণ্তীর তরুধর প্রণয়বশতঃ 
বাযুকুলের দ্বার! কুগুলিত হইয়া, নয়নের কান্তি দ্বার স্পদ্ধাকারী 

মযুরপুচ্ছ-সমূহে অবরুদ্ধ হইয়া, শতকোটি শাখাগ্রভাগের রূপ ভুজের 

দ্বার! উদ্দণ্ড ভইয়া কালিন্দীতটবর্তী বুক্ষদকলের মধ্যে ইন্ত্ত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে ॥ ২৯ ॥ 

বাধা। এই স্ন্দর পুষ্পধার্িণী কোমল মল্লীসমূহ স্ুদ্রবিস্তারী মনোহর 
গন্ধাবলীর হবার! চঞ্চল ভ্রমরপুপ্রকে আবদ্ধ করিয়া আমার চিত্ত হরণ 

করিতেছে ॥ ৩০ ॥ 

২৮ 
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কৃষ্ঃ। ( তদেব বন্ধতরলেত্যাদি পঠতি ) 

নববৃন্দা। হল]! তব হারপংঘর্ষণেন মুকুন্দবক্ষদঃ স্মলিতাং 

স্থরসৌগন্ধিস্রজং মরালী চঞ্চুপুটেনাদায় পশ্যোডভডীনা। 
কৃষণ। কথমবরোধ-দীবিকাদিশং প্রযাতা ? 
নববুন্লা। অতিমুক্তোহপি বিমুক্ত,ং 

বুন্দাবনবাস-বাসনানন্দম্। 

ক্ষণমপি ন খলু ক্ষমতে ক্ষুদ্রাণাং 

কা কথাহন্েযাম্ ॥ ৩১ ॥ 

কৃষ্ণ হতি । (কৃষ্তহ্য পঠনেনার্থান্তরং বোধ্যতে ) তদবথ।-_মগ্ুলং কুম্ুমং 

রজে। যাসাং তা মে চিত্তং হরস্তি। বদ্ধাস্তরল। হারনায়ক1 এব রোল! 

যাস তাঃ। কোমলানাং মল্লীনাং মল্লীকুমুমানাং ভূষাদিরপতয়া পুঞ্কে! 

যাস্থ তাঃ । 

নববৃন্দেতি। অতিমুক্তঃ পুণডুকম। পক্ষেঃ প্রাপ্তসালোক্যাির্জনঃ ॥ ৩১ ॥ 

শুকুষ্চ। (শ্রীরাধার কথিত পূর্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিতে ণাগিলেন ) 

নববুন্দা। সখি! তোমার হারের সংঘর্ষে মুকুন্দের বক্ষঃস্থল হইতে সুর" 

সৌগন্ধিকের মালা স্থলিত হইয়া পড়ায়_-এঁ দেখ, রাজহুংসী শাহ 

চঞ্চুপুটের দ্বার! গ্রহণ পুর্ব্বক উড়িয়া চলিল। 
কৃষ্ণ! অন্তঃপুরদীঘিকার দিকে যাইতেছে কেন? 

নববুন্দা । সালোক্যাদি যুক্তিকে তুচ্ছকারী ব্যক্তিগণও যখন বৃন্দাবণ- 

বাসের বাদনার আনন্দ করিতে পারেন ন!, তখন অপর ক্ষুদ্র ব্যক্তিগণের 

আর কথ কি 1 ৩১॥ 
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কষ্ঃ। পরিয়ে!  প্রভৃতান্ততৃতপুর্ববসঙ্গ মান্ততিমুক্তমালত্যোঃ 

প্রসূনান্যবচিত্য কিমপ্যপুর্ববমাপীড়ং যোজয়িযয, যন্ময়া 

গুরুকুলে কলাভ্যাসে শিক্ষিতম্ । 

(ইতি দূরতঃ পরিক্রম্য সবিল্ময়ম্) 

কোহয়ং মাধুর্যেণ মমাপি মনে! হরন্ মণিকুড্যমবষ্টভ্য 
পুরে। বিরাজতে ? 

( পুননিভাল্য ) 

হন্ত্র! কথমত্রাহমেব প্রতিবিদ্বিত্তোহস্মি । 

(ইতি সৌতুস্থক্যম্) 

ক ইতি। প্রভঙানি প্রচুরাণি। ন ভৃতঃ পূর্বসঙ্গমো যেষাং তানি। 
আপীড়ং কেশবন্ধনমাল্যম্। 

কোহয়মিতি। মণিকুড্যমবষ্টভ্য মাণিমণ্পিকামাশ্রিতা । 

ভ্তেতি। অত্র মণিকুড্যে । 

2 । প্রিয়ে! মাধবী ও মালতীর পুর্বে কখনও এন্ধূপ মিলন হয় নাই, 

এই মাধবীক্স ও মালতীর কুন্থম চয়ন করিয়া আমি কোনও অপূর্ব 
শিরোভূষণ যোজন! করিয়া দিব, আমি গুরুকুলে কলাভ্যাসকালে উহা 

শিখিয়়াছিলাম । (ইহা! বলিয়। দুরে গমনপুর্ব্ধক বিশ্রয়-সহকারে ) কে 

এই-সমাধুর্যযের দ্বারা আমারও মনোহরণ করিয়া মণিভিত্তি অবলম্বন 

কহিষ্ব। সম্মুখে বিব্রাজ করিতেছে %গ ( পুনরায় ভাল করিয়৷ দেখিয়া ) 

এ কি! আমিই যে মণিভিত্তিতে প্রতিবিস্বিত হইয়াছি ! 
( এই বলিয়া ওৎস্থক্য-সহকারে ) 



৪৩৬ ললিতমাধবনাটকম্ [৮ম অঙ্কঃ 

অপরিকলিতপুর্ববঃ কশ্চমণ্কারকারী 

স্কুরতি মম গরীয়ানেষ মাধুধ্যপুরঃ । 

অয়মহমপি হস্ত ! প্ররেক্ষ্য যং লুন্ধচেতাঃ 

সরভসমুপভোক্তং কাময়ে রাধিকেব ॥ ৩২ ॥ 

( পুরো! নিঃল্যত্য ) 

নিনি'মেষেক্ষণাকা র-সভৃঙ্গ-স্তবকছ্যুতিঃ | 

মালত্যন্্ানপুষ্পেয়ং ভূবি দেবীব দীব্যতি ॥ ৩৩ ॥ 

অপরীতি । পুর্বমপর্রিকলিত ইতি দ্বিতীয়াতৎপুরুষঃ । ঘং 

মাধুর্যযপূরম্। সরভসং সকৌতুকম্ ॥ ৩২ ॥ 
নিনিমেষেতি । নিনিমেষেক্ষণা কারবৎ সভৃঙ্গ। যে স্তবকাক্তৈ্যাতি- 

বন্তাঃ সা। পক্ষে লিনিমেষেক্ষণেত্যেকং পদং, ভূঙ্গহ্য ভূঙ্গরাজন্ত 

স্তবকানস্তেষাং ত্যতয়স্তাভিঃ বর্তমান সভৃঙ্গস্তবকত্যতিঃ । আকারেণা- 

কৃত্যা সভৃঙ্গ-স্তবকহ্যতিঃ, অক্নানানি পুষ্পাণি। পক্ষে, রজাংসি ষস্তাঃ 

সা ৩৩ ॥ 

এই চমৎকারকারী অদুৃষ্টপূর্ব কোন্ মাধুর্যসার গরীয়ান্ ভইয়া 

আমার অগ্রে প্রকাশ পাইতেছে ? আহা, আমিও যাহাকে দেখিয়া 

লুন্ধচিভ্ ভইয়! সানন্দে শ্রীরাধিকার স্তায় ইহাকে উপভোগ করিবার 

জন্ত কামন। কন্রিতেছি ॥ ৩২ ॥ 

(অগ্রে গমন পূর্বক ) নিম্হীন নয়ন তুলা ভূঙ্গাবলীবুঞ 

স্তবকের _স্বার৷ হাতি ধারণ করিয়৷ এই; অক্্ানপুষ্পা মালতীমালা 

পৃথিবীতে দেবীর স্তায় বিরাজ করিতেছে ॥ ৩০ ॥ 



৮ম অন্কঃ] | পাঁলতমাধবনাটকম্ ৪৩৭ 

( প্রবিশ্য দেবী ) 

দেবী। মাহবি! শিচ্চিদং ইদে! বুন্দাবণাদে! এসা হংসীএ শীদা! 
স্থরসৌগন্ষিঅমালা । 

মাধবী । অধ ইং, গাঅরীসঙ্গ-সোরপ্তভরুগ্গারিণীং, ণং তাঁকঅ 

তুমং এ আণীদাসি £ 

চন্দ্রাবলী। (স্বাঙ্গমালোক্য ) হল! সচ্চভামা-পসাহণেণ কীস 

মগ্ডিদঙ্ষি ? 

মাধবী । ( সালীকম্) ভট্রিদারিএ! ভমিদন্ছি। । 

দেবীতি। মাধবি! নিশ্চিতং ইতে। বৃন্দাবনাদেষা হংস্তা নীতা! স্থুর্রসৌ- 

গদ্ধিকমাল! । 

মাধবীতি। অথ কিম্, নাগরীসঙ্গম-সৌরভা-ভরোদগারিণীং, এনাং মালাং 

তকিত্ব। ত্বমত্র নীতাসি। 

চক্ত্রাবলীতি । সখি! সত্যভামা-প্রসাধনেন কন্মান্মগিতাস্রি ? 

মাধবীতি। ভর্তদারিকে ! ভ্রাস্তান্রি । 

(দেবী চন্দ্রাবলীগ প্রবেশ ) 

দেবা । মাধবি! নিশ্চয় এই হংপী কর্তৃক নববুন্দাবন হইতে এই স্ুব্র- 

সৌগন্ধিকের মাল! আনীত হইয়াছে। 
মাধবী । তাহা সত্য, পরন্ত এই মাল! নাগরীসঙ্গ-সৌরভের উদগার করিতেছে 

এই সন্দেহ করিয়! তোমাকে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছি । 

চন্ত্রাবলী । (নিজ অঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়।) সথি! কেন আমি 

সতাভামার ভূষণ দ্বার! ভূষিত হইলাম? 

মাধবী । (মিথ্যাবাক্যে ) রাজকন্তে, আমার তুল হইয়াছে। 



৪৩৮ ললিতমাধবনাট কম্ [৮ম অন্ত: 

চন্দ্রাবলী। (পুরো বিলোক্য) সহি! পেক্খ, এসো অজ্জ্র- 

উত্তো পাদিদুরে পপ্ফুরদি। 
মাধবী। ণ কৃথু পুরদে। ভট্া, এসো ইন্দশীলমঅ সো তস্স 

পড়িবিন্বো। 

চন্দ্রাবলী। অনম্মহে ! চমক্রিদ্দিকারিদ| পড়িবিন্বস্স। 

( ইতি পুরোহনুস্ত্য ) 

হল1 ! মালদীঅং ওচিগ্রস্তো পেকৃক্ষীঅদু অজ্জউন্ো, 

তা এক্িআ চ্চেঅ গমিস্সম্। 

(ইতি তথা করোতি ) 
পেপসি উপ 

চন্দ্রাবলীতি । সখি! পশ্ত, এষ আধ্যপুত্রো নাতিদুরে প্রস্ফৃরতি । 
মাধবীতি। ন খলু পুরতো ভর্তা, এব ইন্দ্রনীলময়ন্তত্ত প্রতিবিশ্ব: | 

চক্ত্রাবলীতি । আশ্চর্যম্। চমতকৃতিকারিতা গ্রতিবিষ্বস্ত । সথি' 

মালতিকাং অবচিম্বন্ এষ প্রেক্ষাতে আর্ধাপুত্রঃঃ তত একিক! 

এব গমিষ্যামি। 

চন্দ্রাবলী | (সম্মুখে দেখিয়া) সখি, দেখ, শ্রীষে আর্ধাপুত্র অনতিদ্ে 

বিরাজমান । 

মাধবী । নিশ্চয় অগ্রে ভর্ত। নহে, ইহ! তাহার ইন্দ্রনীলময় প্রতিবিস্ব। 

চন্দ্রাবলী। কি আশ্চর্য্য ! প্রতিবিষ্বের কি চমৎকারিতা! (ইহা বলিয়া 

অগ্রে গমন পূর্বক ) সখি, এ যে আর্ধ্যপুত্র মালতীপুষ্প চয়ন করিতে 

ছেন দেখ! যাইতেছে, অতএব আমি একাকিনী তথাপ্ন বাইতেছি। 

(সেইরূপ করিলেন ) 



৮ম অঙ্কঃ] ললিতমাধবনাট কম্ ৪৩৯ 

কৃষ্ণঃ। ( চন্দ্রাবলীং বিলোক্য সানন্দনাত্মগতম্) কথমত্র জীবিতে- 

শ্বরী মে রাধাপ্যুপাগতা ? 

(প্রকাশম্) পরিয়ে! কথখং বিদূরমাগতাসি ? 
( ইতি সরোমাঞ্চমবলোক্য ) 

মা খঞ্জরীটনয়নে ! হৃদি সংশয়িষ্ঠাঃ 

কুর্ববন্ ব্রবীম্যবিতথং শপথং গুরুভ্যঃ। 

এক! প্ররিয়ঙ্করণবৃত্তিরসি ত্বমেব 

প্রাণাবলম্বনবিধৌ পরমৌষধির্মে ॥ ৩৪ ॥ 
চন্দ্রাবলী। ( সহর্ষমাত্বগতম্) তধাবি তৃহিং ভবিঅ আউদং 

লক্খেমি। 

মা খঞ্জেতি। অবিতথং সত্যম্। প্রিযহ্করণী বৃত্তিশ্রেষ্ঠা যন্তাঃ সা ৪ ৩৪ ॥ 

চন্ত্রাবলীতি। তথাপি তুষ্তীং ভূয় আকৃতং লক্ষয়ামি । 

কুষ্জ। ( চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া আনন্দতরে স্বগত) এ কি! আমার 

জীবিতেশ্বরী শ্রীরাধ! এখানে আসিলেন ! (প্রকাশ্তে ) প্রিয়ে, কিরূপে 

এত দূরে আদিলে? (ইহ! বলিয়া! রোমাঞ্চ-সহকারে অবলোকন 

করিয়া) হে খঞ্জননয়নে! আমি গুরুজনের শপথ করিয়া সত্য সত্যই 

বলিতেছি ষে, একমাত্র তুমিই আমার গ্রীতিসম্পাদযিত্রী, তুমি হাদয়ে 

এ বিষয়ে কোনও সংশয় করিও না, তুমিই আমার প্রাণধারণের শ্রেষ্ঠ 
ওধধি ॥ ৩৪1 

চন্দ্রাবলী। (সানন্দে স্বগত ) তথাপি মৌন অবলগ্বন করিয়া ইহার অনুনয় 

লক্ষ্য করি। 



৪৪৬ ললিতমাধবনাটকম্ [৮ম অঙ্কঃ 

নববুন্দা। (লতান্তরে স্থিত্বা) হস্ত! কথমঙ্গীকৃত-রাধা- 

প্রসাধন! দেবীয়মুপলব্ধ! ? তদেষ মাধবে যাবদেনাং রাধিকাং 

প্রতীত্য ন প্রমাদমাদধাতি, তাবদেবাহং পগ্ভমেকং হারীতেন 

হারয়ামি। 

(ইতি কেতকীপত্রে বিলিখ্য নেপথো ক্ষিপতি ) 

( পুনবিলোক্য সানন্দম্) 

দিষ্ট্যা হরিরেষ হারীতেন করে ক্ষিপ্তং পছ্চমালো কয়তি, 

তদহং প্রচ্ছনা ভবেয়ম্। 

(ইতি নিজ্্রান্ত। ) 

নববুন্দেতি। হারীতেন পক্ষিবিশেষেণ 

সববৃন্দা । (লতান্তরে অবস্থান করিয়।) হায়! কি প্রকারে রাধা 

বেশভৃষ। ধারণ করিয়া দেবী চন্দ্রাবলী এ স্থানে উপস্থিত হইলেন? 

তথাপি যতক্ষণ মাধব ইহাকে রাধিকা ভাণিয়া কোনও 

গুরুতর ভূল * করিয়া ন! বসেন, ততক্ষণ আমি হারীত পক্ষী 

দ্বারা এই শ্লোকটি প্রেরণ করি। (ইহা বলিয়। কেতকীপত্রে 

শ্লোক লিখিয়া বেশগৃহে নিক্ষেপ করিলেন) (পুনরায় অবণোকল 

করিয়া আনন্দভরে ) সৌভাগ্যবশেই শ্রঁকৃষ্ণ হাব্রীতের দ্বার! হস্তে 

নিক্ষিপ্ত এব পদ্ভ অবলোকন করিতেছেন, অতএব আমি লুকা ইয়া! 

খাকি। 

(ইহা বলিয়া! প্রস্থান ) 



৮ম অন্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪৪১ 

কৃষ্ণ । ( পত্রং পশ্যন্ নিগুঢ়ং বাচয়তি ) 
করোষি যস্তাং নবকর্ণিকার- 

মালাভ্রমং হস্ত ! মধুত্রতেন্দ্র ! 

প্রতীহি তাং কুস্কুমকর্দমেন 

লিগুচ্ছদাং কৈরব-কোরকাবলীম্ ॥ ৩৫ ॥ 

( ইতি চন্দ্রাবলীং নিভাল্য শ্বগতম্ ) 

সাধু, নববুন্দে! সাধু, বাঢমবদরে কৃতাপুর্ববসেবা- 

প্রপঞধ্াসি। 

(প্রকাশম্) দেবি! কথমুদাসীনেৰ তিষ্টস্তা নান্তঃ- 

প্রসাদন্ধাবীচিং সুচয়সি ? 

(ইতি সাদরমবেক্ষ্য ) 

কুষ্ণ ইতি । প্রতীহি জানীহি। কুস্কুমকর্দমেন লিপ্তাঃ চ্ছদ! পত্রাণি । পক্ষে) 

বন্ত্রাণি যন্তাঃ সা ॥ ৩৫ ॥ 

সাধ্বতি। কতোধপুর্বসেবা প্রপঞ্চে যয়। সা। 

₹ষ)। (পত্র গোপনে পড়িতে লাগিলেন) হে মধুব্রতেন্্র! যাহাকে 

নবকণিকারের মাল! বলিয়া! তুল করিতেছ, হায়! তাহা কুঙ্কুম কর্দিমে 

(লগ্ু-পত্র কৈরবমালিক1 বলিয়া অবগত হও ॥ ৩৫ ॥ 

(এই বলিয়া চন্দত্রাবলীর প্রতি দৃষ্টি করিয়! মনে মনে) সাধু 
নববৃন্দে, সাধু, ঠিক সময়েহ উপযুক্ত সেবার বিস্তার করিয়াছ। 

(প্রকাশ্যে ) দেবি! কেন উদাপীনের ভ্তায় অবস্থান করিয়! অন্তরে 

প্রসম্নতারূপ সুধাতরঙ্গের স্ুচন। করিতেছেন লা! £ 

( ইহ বলিয়া সাদরে অবলোকন পুরঃল ) 
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শৈত্যশ্রিয়! সৌরভসম্পদ! চ নিধূণত-চন্দ্র্র়-গৌরবেণ। 
স্ববৈভবেনাগ্ভ মদঙ্গক।নি বিধেহি চন্দ্রাবলি ! নিরতানি ॥ ৩৩ ॥ 

মাধবী । (লতান্তরে স্থিত্বা সহ্ধমাত্মগতম্) পুণং বিস্নকম্প- 

পসাহণপহাবো৷ এসে। সোহগ্গমানুরী-লাহো । 

কৃষ্ঃ | প্রিয়ে ! তদঙ্গসঙ্গমায় তরঙ্গিতরঙ্গং স্বয়মঙগীকুরু স্থহৃজ্জনম্। 

( ইতি সানুরাগমিবোপসর্পন্ সালীক-শঙ্কম্) 

ধিক কষ্টম্! অভ্ভ্ঞানবিভ্রমেণ কৃত-মহাপরাধোহম্মি, 
যদিয়ং দেবী ন ভবে, কিন্তু কদাচিদন্যা! কুমারী । 

(ইতি বিমর্ষমভিনীয় ) 

শৈতোতি । চন্ত্রদ্বযং বিধুঃ কপূরঞ্চ । নিবৃতানি স্রখিতানি ॥ ৩৬ ॥ 

মাধবীতি। নুনং বিশ্বকম্ম প্রসাধন প্রভাব এষ সৌভাগ্যমাধুরী-লাভঃ | 
কৃষ্ণ ইতি। তরঙ্গবনুহু রাগত-কৌ তুকম্। 

2 টি শাাটা ৮৮০৮ শী শিপ শিশাীশীশীতীী 

হে চন্ত্রাবলি! তুমি শৈতাশ্র। ও সৌরভ-সম্পত্তি দ্বারা চন্ 

ও কর্পুরের গৌরব নষ্ট করিয়াছ, তুমি আজ স্বীয় বৈভব দ্বার! আমা? 

অঙ্গনকলের নুখৰিধান কর ॥ ৩৬ ॥ 

মাধবী। (লতান্তরে অবস্থান-পুর্বক আনন্দমভরে স্মগত) নিশ্চয়ই 

বিশ্বকর্্ার প্রসাধন প্রভাবে এই সৌভাগ্যমাধুরীলাভ ছুইয়াছে। 

কৃষ্ণ । প্রিয়ে! তোমার অঙ্গণঙ্গমের কন্য পুলক-তরঙ্গযুক্ত এই সুহাদ 

ব্যক্তিকে নিজেই অঙ্গীকার কর। (এই বলিয়। অনুরাগের সহিত 

নিকটে গমনপুর্বক মিথ্যা ভয়-সহকারে ) ধিক্ ধিক! কি কষ্ট! অন্ঞাণ 

বশত: আমি মহ! অপরাধ করিলাম, যেহেতু ইনি ত দেবী নছেন, ক 

দৈবাৎ অন্ত কোন কুমারী! (ইহা! বলিয়া বিমর্ষের অভিনয়) 
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আং জ্ঞাতম্ সেয়ং বিশ্বকর্্মণো নপ্তী ভবিষ্যতি, যা 

মম দূরতত্ভেনাদা প্রদেশিন্যা প্রদর্শিতা। 

চন্দ্রাবলী। (ব্যাজেন মাল্যং দর্শয়তি ) 

কুপ্ঃ। (স্বগতম্) হস্ত! হংসী-কুতোহয়মনর্থঃ | 

(প্রকাশম্) চিত্রং চিত্রমিদম্! যমুনা ঝরঝাশ্কারেণ 

হৃতা মে সৌগন্ধিকমালা, কথমেতয়া লব্ধ! ? তদহ্ং শুদ্ধান্ত- 

আংন্তঞাতমিতি | বা নপ্তী, তেন বিশ্বকর্মণ! কত্র?। প্রদেশিত্ত। 
তর্জন্ত1! করণেন । 

চন্ত্রীবলীতি । ( মালাদর্শনেনেদং স্থচিতবতী ) 

রুষ্ণ ইতি | বিশ্বকর্্মণে! নপ্তী তবদ্দপ্তাং মালাং বিভক্ষ্মাতি ৷ 

চিত্রমিতি । যমুনা ঝরস্ত ঝরৎকারি প্রবাহেণ, এতয্া বিশ্বকর্্ম- 

নপ্ত্রা। । শুদ্ধান্তম্ অন্তঃপুরম। 

হা, ক্মব্রণ হইল, বোধ হয়, ইনি বিশ্বকর্্মার সেই নাতিনী হইবেন, ষাহাকে 

আজ বিশ্বকর্মা তর্জনীনির্দেশের দ্বার আমাকে দেখাইয়াছিলেন। 

চন্জাবলী : ( ছলপুর্ব্বক মালা দেলাইলেন ) 

শীকঞ্চ। (স্বগত) ভায়! হংদীহই এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। (প্রকাশো ) 
আশ্চর্যের ব্যাপার! যমুন! তীব্র প্রবাহের দ্বারা আমার এই লৌগন্ধিক 

মীল৷ অপহরণ করিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকারে এই বিশ্বকর্মা 

নাতিনীর হস্তগত হইল? যাহ! হউক, আমি অন্তঃপুরে গমন করিয়! এই 

অপূর্ব বৃত্তান্ত দকল নিজেই দেবীর নিকট নিবেদন করিতেছি, তাহ! 
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মাসান্া সর্ববমিদমপূর্বববৃত্তং স্বয়মেব দেব্যামাবেদয়ামি। যথা 
নাপরাধ-কলঙ্কশঙ্কা-লবাস্কুরোহপি মাং কটাক্ষয়তি। 

(ইতি নিজ্ষান্তঃ )। 

মাধবী। (উপস্তত্য ) ভত্রিদারিএ! কা কৃখু পউত্তী? 

চন্দ্রাবলী। সাভাবিঅস্ন মহাণুরাঅপুরস্স, জা কৃথু অহিরূবা ভবে। 
মাধবী । ভঙ্রিদারিএ! লোমন্তরচাছুরীমুদ্দা-ছুবেবাহববহাবে 

এসো ণাঅরো, তা এ্রহি, সচ্চভামং পেক্খন্ষ ॥ ৩৭1 

চন্দ্রাবলী। (পরিক্রম্য রাধাং পশ্যন্তী সব্যথং সংস্কৃতেন ) 

যথেতি। অপরাধ এব মালিন্ত-করত্বাৎ কলক্কস্তহ্ত শঞ্কা- 

লবস্তদস্কুরোহপি মাং প্রতি দেবীং যথ৷ কটাক্ষন্বিতাং ন করোতি। 

মাধবীতি । ভর্তৃদার্রিকে ! ক খলু প্রবৃত্তিঃ? 

চন্্রাবলীতি ৷ স্বাভাবিকম্ত মভানুরাগপুরস্ত যা খলু অভিরূপ! ( সদৃশী) 

ভবেৎ। 

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে ! লোকোত্বরচাতুরীসুদ্রা-ছর্বোধব্যবহার এষ 
নাগরঃ) তদেহি, সত্যভামাং পণ্ঠামঃ ॥ ৩৭ ॥ 

হইলে অপরাধ বা কলঙ্কের আশঙ্কায় বিন্দুমাত্রও আমার প্রতি 

কটাক্ষের অবসর থাকিবে না। (এই বলিয়া প্রস্থান করিলেন) 

মাধবী । (নিকটে যাইষ। ) রাজকন্তে ! ব্যাপার কি? 

চজ্জাবলী। স্বাভাবিক অন্রাগের যাহা অন্ুরূপ, তাহাই । 

মাধবী । রাব্কন্তে! এই নাগরের ব্যবহার লোকোত্তর চাতুর্্যা-লক্ষণের 

দ্বার! দুর্বোধ্য, অতএব আসুন, সত্যভামাকে দেখিয়া! আসি ॥ ৩৭ ॥ 

চন্ত্রাবলী। (ভ্রমণ-পুর্ব্বক শ্্রাধাকে দর্শন করিয়! সংস্কত ভাষায়) 
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পূর্বেক্ষিত-ব্যসন-লক্গম-বিমুক্ত-মুক্তি- 
রস্তনিগুঢ-স্থখ-সাক্ষি-মুখ-প্রসাদা । 

অস্ভ স্ফুরত্তরল-দৃষ্টিরিহোপলন্ধিং 
কংসারি-সঙ্গমনিধেঃ স্থতন্ুব্যনক্কি ॥ 

বাধা। ( সমীক্ষ্য সখেদমাত্মগতম্) হস্ত ! কধং ইন্দীবরে রহঙ্গীএ 

সঙ্গমিভূং অহিণন্দিদে মচ্ছরা কলহংলী মিলিদা £ 

চন্দ্রাবলী । ( ন্মিতং কুত্বা) সখি সচ্চে! সচ্চং কহেবি, তস্বিং 

স্থদিড়ে বলামোড়িন ভূঅদগুপীড়ণে সো কৃখু স্ববু্তোকোধ্ধ,হো 

তুক্ষাণং মজ্জত্থো আসি ণবান্তি। 

রাধেতি। কথমিন্দীবরে রথাঙ্ষা। সঙ্ষত্বং অভিনন্দিতে মৎসরা কলহংসী 

মিলিতা। ? 

চন্দ্রাবলীতি । সথি সত! সত্যং কণস্ব, তশ্রিন্ সুদূঢে বলাৎকারেণ ভূজ- 

দণ্ডপীড়নে স খলু সুবৃত্ঃ কৌস্তবভঃ যুবস্বোমর্পধ্যস্থ আসীন্ব ব ইতি। 

শ্ররাধিকার মুদ্তি পূর্ববদৃ্ট বিপন্চিহ্ হইতে মুক্তির লক্ষণে পরিপূর্ণ 

মুখের 'প্রসন্নতা অন্তরের নিগুঢ় মুখের সাক্ষ্যদান করিতেছে, ইহাব্র 

স্কুরিত তরল দষ্টি দ্বারা এই সুন্দরী অগ্ভ কংসারির সঙ্গমরত্বের উপলব্ধি 
বাক্ত করিতেছেন । 

বাধ! । ( দেখিয়! সথেদে স্বগিত) চক্রবাকী-সঙ্গমের জন্য ইন্দীবন্রকে অভি- 
নন্দিত করায় মাৎনরধ্য-পরায়ণা কলহংসী আপিয়! মিলিত হইল কেন? 

চন্ত্রাবলী। (মৃছ হান্ত করিয়া ) সখি সত্যে ! সত্য বলঃ তাহার সেই বল- 

পূর্বক ভুজদগুগীড়ন-কালে সেই স্থবৃত্ত কৌস্তভ তোমাদের উভয়ের 
মধ্যবর্তী আছে কি না? 
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রাধা । দেই! খিগ্রঙ্ষি পরিঅণে অলং উবালস্তেণ। 

মাধবী। ( সখেদমাত্মগতম্) ইমাঁএ স্থরদরঙ্গিণীএ লাবপ্রামি ম- 

বিস্তমলহরী-দরঙ্গে ওবগাঁঢ়ো সে! পুরিস-কু্ভরো অন্তাণঅং 

চচেঅ ণ স্থমরেদি কিং উপ-ভট্টিদারিআা দিহিঅং | 

চন্দ্রীবলী । 

( পোল্লুষ্ট-স্মিতম্) অই লোলুহে! আলি! কীদ 

মং অণামস্তিম তং ণিঅ-মহাববদং তুএ ৃট্ঠ-পড়িট্ঠিদম্ ? 

রাধেতি। দেবি! খিন্নে পরিজনে অলম্ উপালস্তেন। 

মাধবীতি । অস্যাঃ সুরতরঙ্গিণ্যাঃ সুরনগ্। ইতি যাবৎ । পক্ষেঃ শোভশ- 

ব্রমণ-বিদগ্ধায়াঃ, লাবণ্যামৃতবিভ্রমলহরা-তবঙ্গেংবগাঢঃ স পুরুষ-কুঞ্জর 

আত্মানমেব ন স্সরতি কিং পুনভর্ত্দারিক। দীঘিকাম্। 

চন্ত্রাবলীতি। অয়ি লোলুপে ! হে আলি! কন্মান্সামনামন্ত্্য অর্থান্ামণা- 

পৃচ্ছ্য তন্নিজ-মচাব্রতং সু প্রতিষ্টিতং অর্থাৎ পুরিতম্। 

রাধা! দেবি! দুঃখিত পরিজনের প্রতি তিরস্কার বুথ] । 

মাধবী । (খেদের সহিত স্বগত) এই স্থরতরঙ্গিণীর লাবণ্যামৃতখিত্রম- 

লহরীর তরঙ্গে নিমগ্ন পুরুষকুগ্জর নিজেকেই শ্মরণ করিতে পারে 
না, তখন [ক প্রকারেই বা রাঞ্জকন্তারূপা দীর্থিকার স্মরণ 

হইবে? 

চন্ত্রীবলী। ( কপটহান্তের সহিত) অয়ি লোলুপে সখি! আমাকে 

আমন্ত্রথ না করিয়া তোমার নিজের এই মহাব্রতের সুপ্তি 

করিলে কেন? 
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ধাধা । দেই! সরপ্নস্স জণস্ন সংরক্খণে অক্খমাসি, তধাবি 
পরিহসেসি ণং ঈস্সরীণং ক্থু ষুত্তং এদং। ( ইতি সংস্কতেন ) 

কন্তা বন্ধুজনৈর্ভবে পরবতী দত্তাস্মি যুদ্মদ্গূহে 
তৈরস্িন্নতিচঞ্চলো গৃহপতিঃ সাধবীব্রতধবংসনঃ | 

ভব্যাম্মিশ্নভিভাবিকা ন বসতি প্রামাণিকী চাশ্রমে 

নিস্তারায় তবাছ্ দেবি! করুণা-নৌরেৰ ধৌরেয়িকা ॥ ৩৮ ॥ 
চন্দাবলী। (ন্বগতম্) জহথং বাহরেদি। (প্রকাশম্) সহি! 

পিস্তেদাণিং অহিমদং ? 

রাধেতি ) দেবি! শরণ্যস্ত জনস্ত সংরক্ষণেহক্ষমাসি, তথাপি পরিহসসি ? 

নূনং ঈশ্বরীণাং খলু যুক্তমেতৎ। 
কন্ঠেতি। পরবতী পরতন্্রাঃ তৈর্বস্থুজনৈঃ, তন্মিন্ গুহে। ধৌরেফিক 

পারকারিণী ॥ ৩৮ ॥ 

ন্ত্রাবলীতি । যথার্থ ব্যাহবতি। সখি! কিন্তে ইদানীমভিমতম্ ? 

ধাধা। দেবি! আপনি নিজে শরণাগত ব্যক্তিন্ন রক্ষায় অসমর্থ! হহয়াছেন, 

তথাপি আমাকে পরিহাস করিতেছেন, ইহা কি ঈশ্বরীদিগের উপযুক্ত ? 

(সংস্কৃত ভাষায়) কন্তা বন্ধুজনের অধীনা, তাহারা আমাকে আপনা- 

দিগের গৃহে দান করিয়াছেন, এই গৃহের গৃহপতি অতি ৮ঞল ও সাধ্বী- 
দিগের ব্রতধবংসকারী, এই আশ্রমে কোনও সদাচারিণী প্রামাণিকী 

অভিভাবিকাও নাই, অতএব অস্ত নিস্তারের জন্ত আপনার করুণারূপা 

নৌকাই একমাত্র সম্বল ॥ ৩৮ ॥ 
চন্ত্রীবপী । (ম্বগত) যথার্থ কথাই বলিতেছেন। (প্রকাশ্যে) সথি! 

এখন তোমার অভিপ্রায় কি? 
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রাধা । দেই! জাব সমস্তএণ বরছুজ্জাবণং করোমি, তাৰ 

রকৃখেহি মং। 

চন্দ্াবলী। সহি! বিসদ্ধা হোতি, পুণো ছলে মং বঞ্চেত্ং 

এসো ণ পহবিস্সদি, জং সর্বদা মে পাসবট্রিণী বিঅকৃণা 

মাহবী। 
মাধবী। সুন্দরি! বিস্সকম্মেণ দিগং তৃহ মণ্ডণকরপ্ডিঅং দাণিং 

পণ্ধাবইস্সং | 

ব্রাধেতি ) দেবি! বাব স্তমস্তকেন ব্রতোদযাপনং সমাপ্তিরিতার্থঃ করোমি। 

তাবৎ রুক্ষ মাং। 

চন্ত্রাবলীতি। সখি! বিশ্বস্ত ভব, পুনশ্ছলেন মাং বঞ্চয়িতুং এষ ন 

প্রভবিষ্যতি, ষৎ সর্বদ! মে পার্খববত্তিনী বিচক্ষণ! মাধবী । 

মাধবীতি | সুন্দরি! বিশ্বকর্্ণা দত্তাং তব মগণ্ডনকরগ্ডিকাষিঙ্গানীং 

প্রস্থাপযিষ্যামি ॥ 

বাধ! । দেবি! যে পধ্যস্ত আমি শ্তমস্তক-মণির ছ্বার! ব্রত সমাপন ন। করি। 

সে পর্যন্ত আমাকে ব্রক্ষা করুন । 

চন্দ্রীবলী। সখি! বিশ্বাস কর, এই শ্রীকুষ্জ পুনর্ধার আর ছলপূর্ব্বক 

আমাকে ৰঞ্চন। করিতে পারিবেন না) কারণ, বিচক্ষণা মাধবী সর্বদ। 

আমার পার্ে রহিয়াছে । 

মাধবী । সুন্দরি! বিশ্বকর্া-দত্ত তৃষণ-পেটিকা এখনই তোমার নিকট 

পাঠাইয়! দিতেছি । 
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চন্দ্রাবলী। সহি! জাহি মাহবীমগ্ডবং, অহংপি মাহবীজুত্তা 

অন্তেউরং জামি ॥ ৩৯। 

( ইতি নিজ্ছরান্তা ) 

' ( ইতি নিজ্রাস্তাঃ স্বরে) 

॥ % ॥ ইতি আ্রীললিতমাধবনাটকে নবরুন্দাবনবিহারো 

নামাষ্টমোহঙ্কঃ ॥ % ॥ ৮] % | 

চন্ত্রীবলীতি। সখি! যাহি মাধবীমণ্ডপং) অহমপি মাধবীযুক্তা অন্তঃপুরং 

যাঁমি ॥ ৩৯ ॥ 

॥* ॥ ইতি শ্রীললিতমাধনাটকে অষ্টমোহঙ্কঃ ॥ * ॥ 

চন্্রাবলী। সখি, তুমি দাধবীমগ্ডপে বাও১ আমিও মাধবীর সহিত অন্তঃপুরে 
গমন করি ॥ ৩৯ ॥ 

( এই বলিয়া! প্রস্থান ) 

(নকলের প্রস্থান ) 

ললিতমাধব-নাটকে নববৃন্দাবন-বিহার নামক 

অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ মামাপ্ত। 



নবমোহস্কঃ 

(ততঃ প্রবিশতি নবরুন্দা ) 

নববুন্দা। (পুরোহবলোক্য সহধম্) 

নির্মিত-ভূবন-বিশুদ্ধিবিধুমধুরালো কসাধনে নিপুণা। 
উল্লসিত-পরমহংসা ভক্তিরিবেয়ং শরন্মিলতি ॥ ১ ॥ 

( প্রবিশ্ট শরৎ) 

শর। সহি ণঅবুন্দে! কহিং গদাসি ? 

নববুন্দা। শরল্পন্সিম ! গুরোরভ্যর্ণে । 

নববৃন্দেতি। ভূবনং জলম্। পক্ষে, জগতী। হংসঃ শ্বেতগরুৎ। 

পরম-ভাগবতঠ | বিধুশ্ন্দ্রঃ | পক্ষে কৃষওঃ ॥ ১ 

শর্দিতি । (মুদ্তিমতী শরৎ আহ ) সখি নববৃন্দে! কুত্র গতাদি? 

নববৃন্দেতি। গুরোবিশ্বকন্দণঃ সমীপে । 

( অনস্তর নববুন্দার প্রবেশ ) 

নবরৃন্দা। ( আনন্দভরে সম্মুখে অবলোকন করিয়া) চন্দ্রের স্ুন্দণ 

আলোক-সাধনে নিপুণ!) ভূবনের বিশুদ্ধি-সাধনে দক্ষা, পরমহংসগণের 

উল্লাম-বিধালে সমর্থা) ভক্তির ন্যায় শরৎ খতু আসিয়া মিলিত হইল।॥ ১ 

( শরৎ খতুর প্রবেশ ) 

শরৎ । সখি নববুন্দে! কোথায় গিয়াছিলে ? 

নববৃন্দা। গুরু বিশ্বকর্ম্মার নিকটে গিয়াছিলাম। 
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শরশ। কিন্তি? 
নববুন্দা । দেবস্য নিদেশেন। 

শরড। কন্মিং অখে সে! ণিদেসে ? 

নববৃন্দা। রৈবতে সন্সনাং ষোড়শসহস্ীনিন্মীণে | 

শর । তথ্থ কিং ণিদাণং ? 

নববন্দা। জগদ্ধিন্ং নিশ্শ্নপগতনয়ং ক্ষৌপি-তনযং 

হৃতান্যন্ুগোঁষ্টা কপট-কলিন! তেন বলিন| । 

শরদিতি। কিমিতি ? 

নববুন্দেতি । নিদেশেন আজ্য়! । 

শরদিতি। কশ্যিনর্থে স নিদেশঃ £ 

নবরুন্দেতি। রৈবতে গৈবতগিরোৌ | 

শবদিততি। তত্রকিং নিদানম্? 

শরখ। কি জন্তে ? 

নববুন্দা। শ্রীরষের আজ্ঞায়। 

শরৎ। কোন্ বিষয়ে আজ্ঞা ? 

নবরুন্দা। রৈবত পব্বতে ষোড়শ সহত্র গৃহনিশ্মীণ-ব্যাপারে | 

এরৎ। তাহার কারণ কি? 

নববৃন্দা। জগতের বিদ্রকারী লীতিজ্ঞান-হীন ধরণীতনর নরকান্গর কপঢ 

কলহের ব্যপদেশে ব্রজপুরী হইতে যে ষোড়শ সহজ একশত 
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সহস্রাণ্যস্রালী বলয়িতদৃশাং পক্কজদৃশাং 
শতাঢ্যানি ক্রীড়া-গুরুরুূদহরত ষোড়শ হরিঃ ॥ ২॥ 

শর । (সাঁভৃতম্) কিং তাও চ্চেম গোউলকগ্রাও ? 

নববুন্দা। অথ কিম্। 

কেশিরিপোরবকেশী ভজনাভাস-ক্ষুপোহপি নেহাস্তি ৷ 

কিং পুনরপূর্ববপর্না প্রেমামরপাদপস্তাসাম্ ॥ ৩॥ 

নববৃন্দেতি । কলিন! কলহেন তেন নরকান্থরেণ ৷ পক্কজদৃশাং শতাট্যানি 

যোড়শসহআীশি উদহরৎ উদ্দধার ॥ ২ ॥ 

শরদিতি । কিংতা এব গোকুলকন্তাঃ ? 

নববৃন্দেতি। ভঙ্গনাভান এব ক্ষুপো হৃম্বশাখাশিফস্তরুঃ ৷ হৃম্বশাথাশিফ? 

ক্ষুপ ইত্যমরাৎ। ইহ জগতি, অবকেশী ফলহীনো নাস্তি । বন্ধা- 

ফলোহবকেশী শ্াদিত্যমর্ঃ ৷ পর্বা গ্রন্থিদ্বয়ম্ধ্যভাগঃ | প্গে 

উৎসবাঃ। তাপাং প্রেমৈবামরপাদপো! দেবতরুঃ কিং পুননি কনঃ 
ন্যাৎ॥ ৩ ॥ 

অশ্রপূর্ণেক্ষণ কমললোচন! কুমারীকে হরণ করিয়াছল, ক্রীড়া ক হাব 

সেই নরকাস্থরকে বধ করিয়া তাহাদের উদ্ধাব করিয়াছেন ॥ ২ ॥ 

শরৎ। ( আশ্তর্যযান্বিত হইয়! ) তাহার। কি গোকুলকুমারী ? 

নববৃন্দা। তাহা বই কি। বুন্দাবনে যখন কেশিমথন শ্্রীরুষ্ণের ফলহীন 

ভজনাভান একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষও নাই, তখন সেখানে গোপীদিগের অপুনব- 
পর্ব প্রেম-কল্পতরুর অস্তিত্বের সম্ভাবনা! কোথায়? ॥ ৩ ॥] 
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শর । কহং রাঅকণ্াও তি প্রসিদ্ধি স্থববই ? 

নববৃন্দা। কয়াপি কুমারীণাং মাধুর্য-মধুরধারয়া মোহিতেন 
মহীসূনুনা কামাখা প্রতারণায় তাসাং দানব-কুমারেত্যঃ প্রতি- 

পাদনং মৃষৈব বিশ্রাব্য রাজন্বতাত্বেন বিখ্যাতি রুষ্ভাৰিত| | 

শর । সচ্চং সচ্চংং জং ছ্ুআরবদীপুরে তা ণং প্রথাবণং 

কামকৃখাএঞ অহিমদং । 

নববুন্দা। তয়ৈব-রুষ্টয়1! দেব্যা প্রেষিতঃ পাকশাদনেো দ্বার- 

বতীমাসান্ি ভৌমবধমথিতবান্। 

শরদিতি। কথং রাজক21 ইতি প্রপিদ্ধিঃ শঁয়তে ? 

ণ্রপিতি। সত্যং সত্যৎ, যন্বারবতীপুরে তাপাং প্রহ্থাপনং কানাখ্যায়! 

অভিমতম্। 

নববৃন্দেতি। পাকশাসনঃ ইন্দ্রঃ | 

শরৎ । তবে তাহার! রাজ কন্তা, এ কথ! শুনা যায় কেন? 

নখবন্দা। কুমারীদিগের কোনও মাধুধ্য-মধুধারায় মোহিত হইয়া ভূমি- 

পুক্র নরকাম্থর কামাখ্যাদেবীকে প্রতারণার জন্ত দানবকুমারদিগের 

বিবাহ হইবে, এই মিথা। রটনা-পুরঃঘর তাহাদিগের রাজপুঞ্রী বলিয়। 

খ্যাতি উদ্ভীবন করিয়াছে । 

শরং। সত্য .সত্য, কামাধ্যাদেবীর তাহার্দিগকে হ্বারকা-প্রেরণই 

অভিমত | | 

শববৃন্া। দেই কাণাখাদেবীই রুষ্টা হুইয়। ইন্দ্রকে দ্বারকায় পপ্ররণ করিয়া 

ছুমিপুজঃনরকান্থরের বধের প্রার্থন। করাইয়াছিলেন। 



৪৫৪ | ললিতমাধবনাট কম্ [ ঈম অঙ্ক 

শর। হলা! সববাণং গোউলকুমারীণং এখ সঙ্গমো সংবুকো 

কেঅলং পউমাঁপমুহং চ্চেঅ কণ্নআ চউকং পরিসিট্ঠং ? 

নববৃন্দা। তাপাং পুর্ববমেব সমাহৃতিবভূব। 

শর । কহং সা সমাহতিঃ ? 

নববুন্দা । 

লীলয়ৈব পশুপালপুঙ্গব স্তম্তয়ন সপদ্দি সপুপুঙ্গবান্। 

গ্ননৃষ্টিমনুরাগসাগরে নগ্রজিদ্দহিতবং সমাহরও ॥ ৪1 

শরদিতি । সখি! সর্বাসাং গোকুলকুমারীণাং অত্র নঙ্গমঃ সংবৃত্তঃঃ কেবনং 

পদ্মাপ্রমূখং কন্তা-চত্ুফষং অর্থাৎ পন্মা-শৈব্যা-ভদ্রাস্তামলারপং এ৭ 

পরিশিষ্টম্? 
এরদিতি । কথং সা সমাহৃতিঃ ? 

নববুন্দেতি। পুষ্গবান্. বলীবর্দান নগ্রজিদ্/ডিতরং  নাগ্ুজিকীং 

পদ্মাম্॥ ৪॥ 

শনৎ। সখি! সকল গোকুলকুমীরীর এখানে মিলন সম্পন্ন হইল? 

বে বল পদ্মা প্রমুখ চারিজনের-_অর্থাৎ পদ্ম!» শৈবা, ভদ্রা ও শ্যামল! 

এই কন্া-চতুষ্টমমাত্র অবশিষ্ট থাকিল ? 

নববুন্দা। তাহাদের সহিত পূর্বেই মিলন হইয়াছে। 

শরৎ। কিরূপে সমাগম হইল? 

নববৃন্দা। সেই পশুপাপশ্রে্ট শ্রীকৃষ্ণ এককালে সপ্ত বৃষকে সস্ভিত 

করিয়া অন্থরাগ্-পাগরে মগ্রদৃষ্টি নগ্রজিন্দুহিতা পন্মাকে এ? 

করিয়াছেন ॥ ৪ ॥ 
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কিঞ্-_ 

শৈব্যাং ঘন প্রণয়-ধূর্ণন-ঘোরতৃষ্ণাং 
কন্দর্প-সর্পগরলগ্রপিতাঞ্চ ভজ্াম্। 

স্মেরাবলোক-্হ্বধয়। কিল সঙ্গময্য 

রঙ্গস্থলাম্মুরহরস্তরস। জহার ॥ ৫ ॥ 

অপিচ-- 

মীনস্তয প্রতিবিদ্বমন্তসি বর-স্তস্তম্য মূলা পিতে 

পশ্যুন্ বিশ্বমলক্ষয়ন্ ভ্রমরিকা-চক্রে ভ্রমন্তং মুকুঃ | 

উৎক্ষিপ্ডেন শিলীমুখেন শকলীকৃত্য প্রমোদাদমুং 

মদ্রাধীশ্বর-নন্দনীং পুনরসৌ লেভে স্বভদ্রাপ্রীজঃ ॥ ৬ ॥ 

কিঞ্চেতি । শৈব্যাং মিত্ররন্দাম্ ॥ ৫ ॥ 
মীনন্তেতি | শিলীমুখেন বাণেন। শকলীরুত্য দ্বিধাকৃত্ব। মদ্রাধীশ্বর- 

নন্দিনীং শ্তামলাং লক্ষ্মনাং নায়ীম্ ॥ * ॥ 

আবার-_খন প্রণর-ূর্ণায় ঘোর তৃষিত। মিব্রবিন্দারূপিণী শৈব্যাকে, 

কন্দর্প-সর্পের গরল-জ্বালায় সন্তপ্র। ভর্রাকে মুরহর শ্রীকৃষ্ণ মুছু হাস্ত- 
রূপে স্থধারারায় অভিষিঞ্চিত করিয়া বলপূর্ব্বক রঙ্গস্থল হইতে হরণ 

কর্িয়। আনিয়াছেন ॥ ৫॥ 

পুনরার--উচ্চ স্তন্তের মূলসন্লিবিষ্ট জলমধ্যে মহস্তের প্রতিবিশ্ 

দর্শন-পুরঃসর উ্ধদেশে ভ্রমরিকাচক্রমধো বারস্বার ভ্রমণশীল মত্ম্তকে 
লক্ষ্য করিয়। উর্ধে নিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা তাহাকে লীলাভরে দ্বিধা! বিভক্ত 

করিয়! সুভাদ্রগ্রজ শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় মদ্ররাজনন্দিনী লক্ষ্মণ! নামে পরিচিত! 

শ্রামলাকে লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৬ ॥ 
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শরত। (সানন্দম্) দিট্ঠিয়া পুণোবি গোউলসোক্খং পেক্থি- 
স্সং। 

নববৃন্দা। সখি! মধুশ্রিয় সাদ্ধমধুনা মণ্ডয় বুন্দাটবীম্। পশ্যায়ং 

মাধব! রাধয়া সহ সাধয়তি। 

শর। কহং দেঈএ অণুমদী লদ্ধ! ? 

নববুল্চা। 

_. মাধবীবিরহিতাং মধুবীরঃ কুগ্িলেশ্বর-স্থতাং নিশমধ্য । 
নন্দয়ন্ স্ফ্রদমন্দবিলাসৈর্থাস-কন্দল-লসম্মুখমাহ ॥ ৭ ॥ 

শরদিতি। (সানন্দম্) দিষ্ট্যা পুনরপি গোকুলসৌধ্যং দ্রক্ষ্যামি | 

নববৃন্দেতি। সাধন্তি আগচ্ছতি। 

শরদিতি। কথং দেব্যা অনুমতিলা! ? ॥ ৭॥ 

শরৎ । ( আনন'ভরে ) 'সৌভাগ্য-বশেই পুনরায় গোকুলের সুখ দেখিতে 

পাইতেছি। 

নববৃন্দা। সথি! বসম্তশোভার সহিত এখন বৃন্দাবনকে বিভৃষিত কর: 

এ দেখ, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকার সহিত আসিতেছেন। 

শরৎ। কিরূপে দেবীর অনুমতি পাইলেন ? 

নববৃন্দা। কুণ্ডিলেশ্বরনন্দিনী মীধবী-বিরহিতা হইয়। আছেন, ইহ! জানিতে 

'পারিয়। মধুবীর শ্রীরুষ্ণ সুন্দর বিলাস-প্রকাশের দ্বার! তাহাকে আনন্দিত 

করিয়া হাম্তশোভিত মুখে তাহাকে বলিয়াছিলেন ॥ ৭॥ 
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সত্যাখ্যস্য বিলোকায় লোকস্যাত্মভূবাথিতঃ । 

প্রতিষ্ঠান্বরহং দেবি ! অত্রানুজ্ঞ! বিধীয়তাম্ ॥ ৮ ॥ 

শর। সহি! পমাদো। পমাদো। 

নববুন্দা। কঃ প্রমাদঃ ? 

শর। মগুণকরগ্ডিঅং সমপ্লিন মাহবীএ দেসিণো সিক্খা স্থঅগী 

ণাম কিন্নরী তথ পেসিদন্ধি। 

নববুন্দেতি। সত্যেতি। লোকস্ত ভূবনস্ত । পক্ষে) জনস্ত। আত্মভুব। 

বর্ষণ! । পক্ষে» কামেন। প্রতিষ্ঠা্ছঃ প্রস্থাতুমিচ্ছুঃ |  অনুজ্ঞা 

অন্ুমতিঃ ॥ ৮ ॥ 

শরদিতি। সথি। প্রমাদঃ প্রনাদঃ । 

শরদিতি। মগণ্ডনকরগ্ডিকাং সমর্প্য মাধব্যা দেবষিণঃ শিষা। স্থকন্ঠী নাম 

কিন্্রী তত্র রাধানমীপে প্রেষিতাশ্যি | 

হেদেবি! ব্রহ্মা সত্যাধ্য লোকের দর্শনের গন্য প্রার্থন করায়, 

আমি তথায় যাইতে অভিলাষ করিয়াছি, অতএব আমাকে ভক্তিভরে 

অন্ুমৃতি দান কর। (পক্ষান্তরে__এই বাক্তি কানপীড়িত হইয়! 

সতাভামার দর্শন প্রার্থী হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছে ; অতএব তদ্বিষয়ে 

অস্মতি দান কর) ॥৮॥ 

পরখ। সখি! প্রমাদ গ্রমাদদ। 

নববৃনা। কি প্রমাদ? 

শয়ৎ। মাধবী ভূষণপেটক1 সমর্পণ-পুরঃসর দেবধির শিষ্য! সুকণ্ঠী নামী 
কিন্নরীকে শ্রীরাধার নিকট পাঠাইয়াছে | 



৪৫৮ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৯ম অঙ্ক: 

নববৃন্দা । নাত্র কাপি শঙ্কা, বদিয়ং সত্যায়ামনুরাগিণী। 
শরৎ । তদে বীসন্ধা এসা প্থিদন্দি। 

(ইতি নিজ্জান্ত! ) 
(ততঃ প্রবিশতি রাধামানন্দয়ন্ কৃষ্ণঃ ) 

কৃঙ্ণঃ। নিধৃতামৃতমাধুরী-পরিমলঃ কল্যাণি! বিম্বাধরো 

ব্তৃং পঙ্ধজসৌরভং কুহুরিত-ম্লাধাভিদস্তে গিরঃ। 
অঙ্গশ্চন্দন-শীতলম্তমুরিয়ং সৌন্দর্ঘ্য-সর্ববস্য ভাক্- 
ত্বামাসাগ্য মমেদমিন্দ্রিয়কুলং রাধে ! মুকুর্মোদতে ॥ ৯ 

শ্প শশী শ্ীস্প্প শট শী ৭২ পপ | পপ অপ পপ পপ. আআ সপ ্ পসসস্প ৮ প শ 

শরদিতি । ততো বিজ্রন্ধ! এব! প্রস্থিতান্মি। 

কষ ইতি। রসনা-নাসিকা-কর্ণ-ত্বকৃ-নেত্ররূপং ত্বামাপাদ্য মুহুমে দতে গর 

ন্বয়ঃ। কুহুরিতং কোকিলধবনিঃ তন্ত শ্লাঘাং ভিন্দতীতি তাঃ। বিশ্বাধর 

ইতাদি ক্রমেণ রসনাদীনাং বিষয়ো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৯ ॥ 
সপ পি পিস পি সস 

* ববুন্দা । তাহাতে , ভয় নাই, কারণ, এই সকণ্ঠী সত্যভামাব অনুরাগিলী। 

শর । তবেআমি নিশ্চিন্ত হইয়া গমন করি। 

( এই বলিয়| প্রস্থান ) 

( অতঃপর শ্রীরাধার আনন্দবিধান করিতে করিতে শ্রকফ্ের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ । হে কল্যাণি! তোমার বিশ্বাধর অমৃতমাধুর্ধোর সুরভিকে দূরীতৃত 

করিয়াছে, তোমার মুখখানি পদ্মগন্ধযুক্ত, তোমার কস্বর কোকিনেব 

' স্বরের গর্ব ধবংদ করিতেছে, তোমার অঙ্গ চন্দনের স্তায় শীতলঃ সব্ধ- 

সৌন্দরধ্যনস্পন্না তোমাকে পাইয়া আমার ইন্দ্রিয়কুল পুলঃ পুনঃ 
আনন্দিত হইতেছে ॥ ৯ ॥ 



ঈম অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪৫৯ 

(সমস্তাদালোক্য ) 

লক্ষমীঃ কৈরবকাননেষু পরিতঃ শুদ্ধেষু বিদ্যোততে 
সন্মার্গদ্রহি সর্ববশার্ববরকুলে প্রোম্মীলতি ক্ষীণতা। ৷ 

নক্ষত্রেু কিলোন্তবত্যপচিতিঃ ক্ষুদ্রাতন্থ প্রায়িকী 

শঙ্ষে শঙ্করমৌলিরভ্যুদয়তে রাজা পুরস্তাদ্দিশি ॥ ১০ ॥ 

ববরন্দা। ( উপস্যত্য ) হৃত-ভুবনতমাঃ ক্রমাদ্বিরাগঃ 

কলয় কলানিধি-বৈষবো বিশুদ্ধঃ। 
সপ শশী ্ 

০ সা পপ পপ শা শেপ শা 

( শ্রীকষ্ণচন্দ্রোদয়ং বর্ণয়ুতি ) 

লঙ্দীবিতাদি । টৈরবকাননেষু কুমুদ বনেষু । পক্ষে কৈরধমেব কৈরবকম, 

তদবৎ প্রফুল্পমাননং যেষাং তেষু শুদ্ধেনু। সতাংমার্গ:। পক্ষে, 'প্রশস্তো 

মার্গঃ পন্থাঃ । শার্বরে। রজনীচরঃ চৌরঃ । পক্ষে; শার্ববরং তমঃ 

নক্ষত্রেষু খক্ষেযু। পক্ষে) কষত্রেষু ক্ষত্রিয়েমু। অপচিতিরপচয়ঃ। 

শঙ্গরমৌলিশ্চন্দ্ুঃ | পক্ষে, শঙ্করাণাং মঙ্গলকরাণাং মৌলিঃ। পুরস্তাদ্দিশি 

রাজা অভিত উদয়তে ॥ ১০ ॥ 

নববুন্দেতি ! হৃতভূবনেত্যাদি তমোইন্ধকারঃ | পক্ষে, অজ্ঞানম। ক্রমাহুদয়- 

ক্রমাদ্ধিগত-রাগঃ। পক্ষে দীক্ষাতঃ পশ্চাৎ ক্রমাৎ বিগতসংসারাসক্তিঃ | 

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া) শুদ্ধ কুম্ুমবনের সর্বস্থলের 

শোভা উজ্জল হইয়া উঠিতেছে, প্রশস্ত-পথদ্বোহী অন্ধকারপুগ্জ ক্ষীণ 

হইয়া! আসিতেছে, কুদ্রাত্বা নক্ষব্রসকলের ক্রমশঃ অপচয় ঘটিতেছে-_ 

অতএব বোধ হইতেছে শঙ্করের শিরোভ্ষণ দ্বিজরাজ চন্্র পূর্বদিকে 

উদ্দিত হইতেছেন ॥ ১০ ॥ 

নবরন্দা। (নিকটে যাইয়া) ভূবনের অন্ধকারহারী ক্রমশঃ রক্তবর্ণ পরি- 

ত্যাগী বিশুদ্ধ বৈষ্ণবরূপ চন্দ্রমা সুধাময়ী কান্তি দুরে বিস্তারকারা 



৪৬০ ললিতমাধবনাটকম্ [৯ম অঙ্ক; 

রুচিমম্থৃতময়ীং ক্ষিপন্ বিদুরে 

প্রবিশতি বিষুণপদ প্রপত্তি-বীথীম্ ॥ ১১ ॥ 
কৃষ্ণঃ। সখে কৌন্তভ! সোহয়ং বিলাপিনীবিশ্লেষ-লব্ধশোকঃ 

কোকবীতি কোকগ্রামণীস্তদ্বিস্তারয় মযুখলেখাম্। 

রাধা । ( সকৌতুকং পশ্যতি )। 
৬০০, সপ» এ 

কলানিধিরেব বৈষ্ণবঃ | অমৃতময়ীং মোক্ষাত্মিকাং কুচিমিচ্ছাম্। পক্ষে? 
স্থধাময়ীং কান্ডিম্। বিষু্পদন্ত প্রপত্তয়ঃ শরণাগতয়ঃ তাদাং 

বীথীং শ্রেণীম। পক্ষে, বিষ্ুপদস্তাকাশস্ত প্রপত্তেঃ প্রাপ্তেবীথীং 

মার্গম্॥ ১১ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । কোকগ্রামণীঃ কোকশ্রেষ্ঠঃ। ময়ুখলেখাং কিরণশ্রেণীম্। 
"গ্রামণীর্নাপিতে পুংসি ত্রিষু শ্রেষ্টেইধিপে ত্রিষু* ইত্যমররঃ | 

আকাশপথে প্রবেশ করিতেছে । ( পক্ষাস্তরে--জগতের তামসিক ভাব- 

হরণকারী ক্রমশঃ সংসারাপক্তি পরিত্যাগকারী বিশুদ্ধ বৈষ্ণবন্বরূপ এই 

চন্দ্রম! মোক্ষলাভের হচ্ছ! দূরে পরিত্যাগ করিয়া বিষ্পদপ্রাপ্তিশ্ববপ। 

ভক্তিপথে প্রবেশ করিতেছেন ) ॥ ১১ ॥ 

কষ্ণ। হে সথে কোস্তভ! বিলাসিনী চক্রবাকীর বিরহে শোকাকুণ 

হইয়া এই চক্রবাকশ্রেষ্ঠ বারগ্বার শব করিতেছে, অতএব কিবণ 

শ্রেণীর বিস্তার করিয়া এ স্থানকে দিবসের ন্যায় আলোকিত 

'কর। 

রাধা । (কৌতুক-সহকারে দেখিতে লাগিলেন ) 



৯ম অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪৬১ 

কু্জঃ। পশ্যা পশ্া, 

মধ্যেব্যোমাধিরূঢ-ছ্যুমণি-সম-মণি গ্রামণী-ধামপালী- 
ব্যালীঢধ্বাস্তপূরান্ বরতনু ! পরিতঃ প্রেক্ষমাণস্তটাস্তান্। 

পারেকালিন্দি রাস্রাবপি দিবসধিয়া ক্রান্তচেত! গভীরৈ- 

রুগকণ্া চক্রবালৈ রথচরণযুবা কান্তয়া জাঘটীতি ॥ ১২॥ 
(প্রবিশ্য করগডিকাপাণিঃ স্থকণ্ী ) 

স্বকঠী। দিট্ঠিআ! এখ ভা সচ্চাএ সন্ধং রমেদি, তা 

লদান্তরিদা ভবিম পেকখামি। ( ইতি.তথা স্হিতা) 

কৃষ্ণ ইতি। মধো ইতি। বোয়ো মধোহধিরূচো মাধাহ্ছিকো যো ছ্রামণিঃ 

সূর্যাস্তসা সমো যে! মণিগ্রামণীঃ কৌন্তৃভস্তন্ত ধামপালী কিরণশ্রেণী তয়া 

বালীঢো নাশিতো৷ ধ্বাস্তপূরস্তিমিরসমূহে! ষেষাং তান্। পারেকালিন্দি 
কালিন্দাঃ পারে । রথ্চরণযুবা চক্রবাকযুবা। কান্ত! চক্রবাকা! 

সহ। ভ্রান্তিমানত্রালঙ্গারঃ।  ত্রাস্তিমানন্যসংবিত্ততুলাদর্শনে ইতি 

কাব্যপ্রকাশঃ ॥ ১২ ॥ 

কগীতি ত| দিষ্ট্যা! অব্র ভর্তা সতায়া সা্দং রমতে, তৎ লতান্তুরিতা তৃত্বা পশ্যামি। 

কৃষ্ণ। হে সুন্দরি! দেখ দেখ-__মধ্যাকাশে আর সুর্যোর সমান মণিরাজ 
কৌন্বভের কিরণমালায় কালিন্দীপারে তটান্ত-ভূমির অন্ধকারসমূহ দূরী- 

ভূত হওয়ায় রাব্রিকালেও দ্িবসজ্ঞানে আক্রান্তচিত্ত হইয়া চক্রবাক-যুব! 

গভীর উৎকণা! বশতঃ বারম্বার কাস্তার সহিত মিলিত হইতেছে ॥ ১২ ॥ 

(পেটিকা-হস্তে স্ুক্ীর প্রবেশ ) 

স্নকনী। কি সৌভাগ্য ! এই স্থলে প্রভূ সত্যার সহিত মিলিত হইয়াছেন; 

অতএব লতীন্তরে অবস্থান করিয়া দর্শন করি । 

(এই বলিয়৷ সেই ভাবে অবস্থিতি ) 



৪৬২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৯ম অঙ্ক; 

নববুন্দা। 

কুন্দদস্তি! দৃশোদন্বং চন্দ্রকানস্তময়ং তব। 
উদ্দিতে হরিবক্তে,ন্দো স্তন্দতে কথমন্যথা ॥ ১৩। 

রাধা । (সাশ্চর্ধ্যম্) কধং এখ পউমাঅরে চন্দালোএঞ" 
পউমাইং পপফুল্লাইং £ 

কষ । 
৬16 কল্প, পিজ্জা ৫৫ পোল গালভে ॥ 

পঙল্ানি পল্সরাগাণি যত্র ফুল্লান্যহনিশম্ ॥ ১৪ ॥ 

নববুন্দেতি । চন্ত্রময়ং চন্দ্রকান্তিরপম্। অন্তথ! কথ স্তন্দতে অ্ববতি ॥ ১৭। 

রাধেতি । কথমত্র পদন্মাকরে চন্দ্রালোকেহপি পল্মানি প্রফুল্লানি ? 

কুষ্ণ ইতি । পদ্মাকরায়তে পদ্মাকর ইবাচরতি। শুদ্ধকাচস্থলাং পদ্ন- 

রাগাণ্যেৰ পল্পানি অহনি শং ফুল্লানি বর্তন্তে ॥ ১৪ ॥ 

নববুন্দা। হে কুন্দদন্তি! তোমার চক্ষু্য় চন্দ্রকান্তমণির সদৃশ, অত 

হরির মুখচন্দ্র উদিত হইলে তাহা কেন অন্ত প্রকারে দুবীড়ঃ 

হইবে? ॥ ১৩ ॥ 

রাধা । (আশ্চর্যের সহিত) পদ্মাকরে চন্দ্রালোকেও পদ্মপুষ্পসমূচ প্রর্র 

হইল কেন ? 

কৃষ্খ। বিশুদ্ধ কাঁচস্থলীই তোমার পুরোভাগে পদ্মার করের স্তার প্রতা্" 

মীন হইতেছে, উহাতে পদ্মরাঁগ মণিসমূহই পদ্মের স্তায় প্রফুল্ল '5) 

রহিয়াছে ॥ ১৪ ॥ 



৯ম অস্কঃ ] ললিতমাধবনাটক ম্ ৪৬৩ 

(নেপথ্যে) 

বুন্দাবনে স্ফ্রত্যেষা মাধবী স্থুমনস্থিনী। 

( ইত্যদ্ধোক্তে ) 

কষ । (সসশ্্রমম) হন্ত! দেবী প্রত্যাপীদতি, তদম্থাক, 

মস্মাদপক্রমঃ শ্রেয়ান্। 

( ইতি সর্বেব সর্ববতো নিক্ছান্তাঃ) 

( পুনর্নেপথ্যে ) 

ভবতি সুবকো যস্যা! জগভুষণ-ভূষণম্ ॥ ১৫ ॥ 

স্বকঠটী। হদ্দী হদ্দী! মনুমঙ্গল-হখগতেণ তিণা কামরবুপ্পপ্রেণ 

(নেপথ্যে ) বুন্নাবন ইত্যাদি । মাধবী বাসন্তী । পক্ষে স্বাধীনপতিক1। 

সুমনন্থিনী পুষ্পবতী। পক্ষে, প্রশত্তমনাঃ। 
রুষ্জ ইতি | অপক্রমঃ পলায়নম্ ॥ ১৫ ॥ 

সুকঠীঁত। হ1 ধিক, হা ধিক! মধুম্্গল-হস্তগতেন তেন কামরূপোত্পন্নেন 

; নেপথ্যে ) এই সুমনন্থিণী মাধবী বুন্দাবনে বিরাজ করিতেছে-__ 

(এই অদ্দোক্তির পর ) 

কৃঝ্ক| (সন্ত্রমের সহিত ) হায়! দেবী এখানে আমিতেছেন১ অতএব 

এ স্থান হহতে পলায়নই শ্রেয়স্কর। 

(ইহা বলিয়া সকলের প্রস্থান ) 

( পুনরায় নেপথ্যে ) 

যাহার সবক জগদ্ভূষণের ভূষণ ॥ ১৫॥ 

স্বকণ্তী। হা ধিক হা ধিক! মধুমঙ্গলের হস্তগত সেই কামরূপদেখোংপন্ন 
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স্থঅবইণ| বিগঘে! কিদে!, তা এখ কন্দবে পইট্ঠং সচ্চভামং 

অগুসরিস্সং | 
(ইতি তথা করোতি ) 

( প্রবিশ্য রাধা ) 

রাধ!। হন্ত হস্ত! কধং দিটঠদ্গি, জং কাৰি প্লবিলদি | 

স্থৃক্ঠী। সামিণি! বীসদ্ধা হোহি, এষা কিস্করী দে সুঅঠী। 
রাধা। (সহর্ষম্) স্ুঅন্তি! জাণামি জাণামি। 
স্বকী। সামিণি! কীস ওল্লংস্থআসি ? 

_ শুকপতিনা বিস্বঃ কৃতঃ। তদত্র কন্দরে প্রবিষ্টাং সত্যভামামনত- 

সরিষ্যামি | 

রাধেতি। তন্তহস্ত ! কথং দৃষ্টান্রি, যত কাপি প্রবিশতি | 
স্ক্গীতি। স্বামিনি! বিশ্রব্ধ! ভব, এষ। কি রী তে স্থকগী। 

রাধেতি। স্থকণ্ঠি! জানামি জানামি । 

স্থকন্ঠীতি। স্বামিনি! কম্মাৎ উপ্নাংস্তকাসি আদ্রাংস্ত কাসীত্যর্গঠ | 

,. শুকপক্ষীই এই বিদ্প উপস্থিত করিয়াছে, অতএব এই কন্দরে প্রব্টি 
সত্যভামার অন্ুলরণ করি । 

(এই বলিয়া সেইরূপ করিলেন ) 

(রাধার প্রবেশ ) 

রাধা। হায় হায়! এইযে কোন এক জন প্রবেশ করিতেছে কি 

প্রকারে আমাকে দেখিতে পাইল? 

নুবন্ঠী। স্বামিনি! চিন্তা করিবেন না, আমি আপনার কিন্বরী স্ুকগী। 
রাধ। |. (হর্ষের সহিত) স্থুকণতি! জার্নিলাম জানিলাম। 

স্থকন্ঠী | স্বামিনি! আপনার বস্ত্র আর্দ দেখিতেছি কেন? 
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রাধা । খখলভ্তমেণ জলে খলিদন্ষি। 

স্বক্ঠী। মাহবী-পেসিদং এদং পসাহণং গেহু। 
রাধা । পেক্খ, এ পথ্থরে কিন্বি আলেখং লকৃীঅদদি, ত1 ইমস্স 

ংশণে জুত্তিং কুণ। 

স্বক্ঠী। বাহিরে গছুম আলোঅস্স উবাঅং করিস্সং । 

রাধা । অহন্দি ওল্পং স্থঅং পরিহরেমি। 

(ইতি করগ্ডকামাদায় নিক্দ্রান্তা )। 

্বকঠী। (নিজ্কম্য ) কধং মন্থমঙ্গলেণ সন্ধং তা পুরদে৷ বদি ? 

রাধেতি। স্থলত্রমেণ জলে স্থলিতা্ম । 

সুকন্ঠীতি। মাধব্যা প্রেষিতং এতৎ প্রসাধনং গৃহাণ। 

বাধেতি। পশ্ঠ, অত্র প্রস্তরে কিমপি আলেখ্যং লক্ষ্যতে, তদস্ত দর্শনে 

যুক্তিং কুরু। 

ক্ঠীতি। বহির্গত্বা আলোকায় উপায়ং করিষ্যামি। 

রাধেতি। অহমপি উগ্রাংশুকং পরিহরামি । 

সকন্ঠীতি । কথং মধুমঙ্গলেন সা্ধিং ভর্ত। পুরতো৷ র্তুতে ? 
শা ৮ শীট শশী শা ীপীসপী শিপ 

রাধা। | স্থলভ্রমে জলে পড়িয়াছিলাম । 

স্থকন্ঠী। মাধবীর প্রেরিত এই অলঙ্কার গ্রহণ করুন। 

রাধা । দেখ, এই প্রস্তরে কোন চিত্র দেখ! যাইতেছে, অতএব ইহান্র দর্শন- 

বিষয়ে যুক্তি কর। 

স্থকন্টী। বাহিরে গমন করিয়। আলোক আনয়ন করি । 

রাধা। আমিও আরজ বস্ত্র পরিত্যাগ করি । ( ইহ। বলিয়া পেটি ক! লইয়া প্রস্থান) 

স্থকন্ঠী। (ৰাহিরে আসিয়া) এই যে মধুমঙ্গলের সহিত ভর্তা দন্মুখে 

উপস্থিত হইলেন ! 
ও) 9 
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( ততঃ প্রবিশতি কৃঙ্ঃ) 

কৃষ্ণঃ। সখে! ক্কানর্থকারকস্তব হস্তবস্তী সকীরঃ ? 
মধুমঙগলঃ। উড্ডীয় পুরো দাড়িমে পড়িদে!। 
কৃষ্ণঃ। তদেহি, প্রাণবল্পভামেব ম্বগয়ামহে। 

( ইতি মারুতমুপলভ্য ) 

ভজমি নহি রজন্বং ধীর! দাক্ষিণ্যচর্ষ্যা- 

মনুসরসি বিধিওসে মাধবন্যানুবৃত্তিম্। 
ইতি মলয়সমীর 1 ত্বাং সখে! প্রার্থয়েহহং 

কথয় কুবলয়াক্ষী কুত্র মে রাধিকান্তি ॥ ১৬ 
পি ০১ স্পা শা শিট ০১৫ পপ পা শিশীশীাশীতি 

মধুমঙ্গল ইতি। উড্ভীয় পুরে! দাড়িমে পতিতঃ 

কৃষ্ণ ইতি । ভজনীতি। রজো ধুলিম্। ৫ রাগং রজোগুণং বা. 
দাক্ষিণাচর্য্যাং দাক্ষিণ্যদেশাচ্চর্যাং গতিম্। পক্ষেঃ আন্কুল্যকরণম্। 

মাধবন্ত বসম্তস্ত | পক্ষে কৃষ্ণশ্ত) মমান্বুত্তিমন্ূগতিম্ ॥ ১৬ ॥& 

(অনন্তর কৃষ্জের প্রবেশ) 

কৃষ্$। সথে! তোমার হস্তবন্তী শুকপক্ষী কোথায়? 
মধুমঙজল ৷ উড়িয়া! গিয়া পুরোবর্তী দাড়িম্ববৃক্ষে পড়িরাছে। 
কৃষ্ণ । তবে এস, প্রাণবল্লভাকে অন্বেষণ করি । 

( এই বলিয়৷ বায়ু উপভোগ করিয়। ) 

হে ধীর! তোমাতে ধূলির সংস্পর্শ নাই, তুমি দক্ষিণা্দক 

হইতে প্রবাহিত হইয়া বসস্তের অন্ুবৃত্তি বিধান করিতেছ, অতএব ৫ 

সথে মলয়ানিল! তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি, নীল্পল্সাক্ষী আমার 

শ্ীরাধিক। কোথায় আছেন, তাহ বল ॥ ১৬ ॥ 
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মধুমঙ্গলঃ। ভো! ণিহু, দং ভগ। 
কৃ্ণঃ। ( পরিক্রম্য ) লব্ধা কুরঙগি! নব-জঙ্গম-হেমবল্লী 

রম্যা স্ফ্টং বিপিন-সীমনি রাধিকাত্র। 

অন্যান্য সখি! গুরোধদিয়ং গৃহীতা 
মাধুর্যযবলিত-বিলোচন-কেলিনদীক্ষা ॥ ১৭ ॥ 

( পুরো দাড়িমীমুপলভ্য ) 

কান্তিং পীতাং শুক ! ম্ফীতাং বিভ্ুতী বীক্ষিতা বনে। 
ময়ান্ স্বথগামান। সা ত্বয়া ্গবিলোচনা! ॥ ১৮ ॥ 

স্প্্প শা শি সি স্পেস পপ শশী পা শি শাটািস্পাশী  পাপোসস্পা পাপা পপ পল উদ 

নধুদ্গল ই হতি। ৷ ভো! 1 _ নিভৃতং ভপ। 

রুষ্ণ হতি। হেকুরঙ্গি! অত্র বিপিনস্পীমনি রাধা ত্বয়া লব্ধ1, হে সখি! 

যদযস্মাদন্তাঃ গুরোঃ সকাশাদিয়ং মাধুর্যবন্সিত-বিলোচন-কেলি-দীক্ষা 

গৃহীত ৷ মাধুর্যেণ বন্গিতং যদ্ধিলোচনং তস্ত কেলয়ে। বিলাসাস্তদ্বিষয়ে 

বা দীক্ষা সা ॥১৭॥ 

বাস্তিমিতি। হেশুক! স্ফাতাং পীন্তাং কাস্তিং বিভ্রতী ময়৷ মুগ্যমান! 

স মুগলোচনা ত্বয়া বনে বীক্ষিতেতি প্রশ্নঃ | ১৮॥ 

মধুমঙ্গল । সথে! গোপনে বল। 

কষ । হে কুব্রঙ্গি! নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তুমি এই বনের সীমায় 

বমণীয়। নবীন! জঙ্গমহেমলতা। সদৃশী শ্রারাধিকার দেখ! পাইয়াছ। 

কারণ, হে সখি! যেহেতু এই শ্রীরাধারূপ গুরুর নিকট হইতে তুমি 

মাধুধ্যগর্ভ চঞ্চগ নেত্রলীল! দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ ॥ ১৭ ॥ 

(সন্মুথে দাড়িম্ববৃক্ষ দেখিয়! ) 

হে শুক! তুমিকি অন্থপম পীতকাস্তিসম্পন্ন! সেই মৃগনয়নাকে 

এই বনে দেখিয়াছ ? আমি অস্ত তাহাকেই অনুসন্ধান করিতেছি ॥ ১৮ ॥ 
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মধুমঙ্গলঃ। ব্অস্স ! তুক্ষ পরং অপুরদস্তেণ চ্চেঅ উত্তরং দিগরং 

কীরেণ। 

স্থকণঠী। (উপস্তত্য ) জয়ছু জয়ছু ভটা ! 
মধুমঙ্গলঃ ৷ (সভয়ম্) ভোদি! কিত্তি আঅদাসি ? 

স্থকী। ইমস্স পঞ্নোত্তরস্স সরিক্খং অগ্রং বি মহুরং স্ৃণিদুং । 

মধুমঙগলঃ | পণ্নোত্তরং বি তুএ স্থণিদং। 

॥ ৭ কেঅলং ইদং জ্জেবব। 

মধুমঙ্গল ইতি) বযস্ত ! তব প্রশ্নং অন্বদত! এবং উত্বরং দত্বং কীরেণ 

বথা-_“হে পীতাং শুক! স্ফীতাং কাস্তিং বিভ্রতী ত্ত্বা মুগামান! স' 

মুগলোচন। ময়াগ্য বনে বীক্ষিতেত্যুত্তরম্ ৷” 
ন্ুক্টীতি। জয়তু জয়তু ভর্তা । 

মধুমঙ্গল ইতি । ভবতি! কিমিতি আগতাসি ? 

স্থকণ্ঠীতি। অন্ত প্রশ্্রোত্রন্তয স্ৃক্ষং অন্তদপি মধুরং শ্রোতুম্ । 
মধুমঙগল ইতি। 'প্রশ্থোত্তরমপি তয় শ্রুতম্ । 

স্ক্ঠটীতি। ন কেব্লমিদমেব । 

মধুমঙ্গল | বয়স্ত! তোমার প্রশ্নের অন্করূপ বাক্যে এই শুক তোমার 

প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। 

স্থক্ঠী। (নিকটে আসির1) ভর্তার জয় হউক, জয় হউক । 

মধুমঙ্গল । ( সভয়ে ) আপনি কি নিমিত্তে আপিয়াছেন ? 

স্থকন্ঠী। এই প্রশ্নোতরের অনুরূপ কোনও মধুর কথ! শ্রবণের নিমিত্ত : 

মধুমঙ্গল। প্রশ্্নোত্তরও আপান শ্রবণ করিয়াছেন । 

স্থক্ঠী। কেবল ইহাই নহে। 
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মধুমঙ্গলঃ। অবরং কিং? 

স্বকঠী। জংকিন্তি দরিট্ঠং, তং গুম দেইএ ণিবেদিস্সং। 
( ইতি পরিক্রামতি ) 

কৃষ্ণঃ। (সসম্ত্রমম্) ভদ্রে স্থৃকন্তি ! মা খলু দেবী-মনঃকালুষ্যায় 
সমুগ্থা2, বুণীঘ্ষ মন্তঃ সঙ্গীতবিষ্াসাআ্রাজ্যম্। 

স্থকঠী। দেইএ পসাদেণ রুদ্দাণী গায়ণীহিং বি বন্ধিদচরণন্ষিঃ তা 

কিং ইমিণ। ? 

কৃষণঃ। তহি প্রার্থয়স্থ, কিং তবাভীষ্টম্। 

ধুমঙ্গল ইতি । অপরং কিম্? 

সুকষ্ঠীতি। যৎ কিমপি দৃষ্টং, তৎ গত্বা দেব্যে নিবেদয়িষ্যামি | 

রুষ্ণ ইতি । ভদ্রেস্থুকন্ঠি! সমুগ্থাঃ সম্যগুগ্মং কুবরবাথাঃ। 
হকঠীতি। দেব্যাঃ প্রসাদেন কুদ্রাণী-গায়নীভিরপি বন্দিতচরণান্রি, তৎ 

চকিমনেন বরেণ ? 

ম্ধুমঙ্গল। আরকি? 

ন্তকন্ঠী। যাহা কিছু দেখিলাম, তাহ! যাইয়া দেবীকে নিবেদন করিব । 

( ইহ! বলিয়। যাইতে লাগিলেন) 

কুষ)। ( সদন্ত্রমে ) তত্ত্রে স্থকন্ঠি! দেবীর মন কলুষিত করিবার জন্য চেষ্টা 

করিও না) আম। হইতে সঙ্গীতবিগ্ভার সর্বময় আধিপত্যের বর গ্রহণ 

কর। 

স্বকন্ঠী। দেবীর প্রসাদে রুদ্রানীর গাম্িকাসকলও আমার চরণ-বন্দল! 

করিয়া থাকে, তবে আর উহাতে প্রয়োজন কি? 

কষ্। তবে তোমার কি ইচ্ছ। প্রার্থনা কর । 



8৭৯ ললিতমাধবনাট কম্ [৮ম অস্ক: 

স্বকঠী। দেঅ! একং পথথইস্সং। 
কৃষ্ণ । কামমাবেষ্যতাম্। 
স্বকী। এখ কন্দরে কিন্বি আলেক্খং বিলোইছ্ুং মহ আরাহ- 

ণিজ্জা একা! বিজ্জাহরী উক্কটদি, তা কণ্থহালোএণ ণং 

পআিঅ পসাদী করেছু ভা ! 

কৃষ্ণ) । (স্মিত্বা পরিক্রামন্) সখে কৌন্তুভ ! রত্ুমগ্ুলীমুদ্ধ- 

ভিষিক্ত ! সাধু সাধু, যদনুক্তোহপি মে মনোরথং 
করোষি । 

স্বক্টীতি। দেব! একং প্রার্থয়িষ্যামি | 

সকন্ঠীতি। অব্র কন্দরে কিমপি আলেখ্যং বিলোকয়িতুং মম আরাধনী়! 
এক! বিগ্যাধরী উৎকণঠতে, তৎ কৌন্তভীলোকেন এত আলেখাং 

প্রকাশ্ প্রসাদীকরোতু ভর্তা । 

রুষ্ণ ইতি। মৃদ্ধীভিষিক্ত চক্রবর্তিন্। 

গ্ুকন্ঠী। দেব! এক বিষয়ে প্রার্থনা করি। 

কৃষ্ণ । যাহ! ইচ্ছা প্রার্থন কর । 
সুকহঠী। এই কন্দরের মধ্যে যে কোন একটি চিত্র-পট আছে, তাহা 

দেখিবার জন্য আমার এক পৃজনীয়া বিদ্যাধরী উৎকষ্িতঃ অতএব 

কৌস্তভালোকের দ্বারা এই চিত্র প্রকাশ করিয়া অন্ুগৃহীত 

করুন । 

কৃষ্ণ । (ঈষৎ হান্ত-সহকারে বেড়াইতে বেড়াইতে ) খে কোস্তভ ' 

তুমি সমস্ত রত্মমগুলীর চূড়ামণি, ভাল ভাল, যেহেতু না বলিতে 

আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে । 



৯ম অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ৪৭১ 

মধুমঙ্গল2। হস্ত হস্ত । দরীমজকে মজবংদিণাদোবে জাদে 

বলিটঠে। উভ্ভ্রোদো। 

(ততঃ প্রবিশতি রাধা ) 

রাধা । (স্বাঙ্গমবেক্ষ্য ) কথং মাহবীএ দেঈপসাহণং পেসিদং ? 

( পরিক্রম্য কৃষণং পশ্যান্তী ) 

অগ্লিমেত্তং সলিলং সতরীএ অহিলসম্তীএ | 

উবরি সঅং ণঅজ্লদে ধারাবরিসী সমুল্লসই ॥ 

নধুমঙ্গল ইতি। হস্ত হস্ত! দরীমধ্যে মধ্যন্দিনতোইপি জাতো বলিষ্ঠ- 

উদ্যোতঃ। 

রাধেতি। কথং মাধব্যা দেবী'প্রসাধনং প্রেষিতম্ ? 

অঞ্জলিমিতি। অঞ্জলিমাত্রং সলিলং শফর্ধ্যা অভিলষস্তা! উপরি স্বয়ং নব- 

জলদে। ধারাবর্ষা সমুল্লসতি। 

মধুমঙ্গল | কি আশ্চধ্য ! পর্বতগুহা-মধ্যে মধ্যাহনকালের অপেক্ষাও 

অধিকতর উজ্জল আলোক উৎপন্ন হইয়াছে । 

( অনস্তর রাধার প্রবেশ ) 

রাধা । (নিজ অঙ্গের প্রতি লক্ষা করিয়!) মাধবী কেন দেবীর সজ্ছাদি 

পাঠাইয়া দিল? (ভ্রমণ করিতে করিতে কৃষ্ণকে দেখিয়! ) যে শফনী 

অঞ্জলিমাত্র জল চাহিতেছিল) তাহার উপর স্বয়ং নবজলধর-ধার! বর্ষণ 

করিয়া আনন্ববদ্ধন করিতেছেন। 



৪৭২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৯ম অস্কঃ 

মধুমজলঃ। ( অপবার্ধ্য ) ভো বঅস্স! ছুটঠ-দাসীএ ধীদা এ 

বণেঅরীএ মহাপস্কড়ে পাড়িদহ্ষি । 

কষঃ। সখে! কিং নাম সঙ্কটম্? 

মধুমঙ্গলঃ। ( সরোষম্) মং জ্জেবব পুচ্ছসি, বামে পেক্খ । 

কৃষণঃ। ( সমীক্ষ্য সাবেগম্) কথমত্র দেবী ? 

রাধা । (স্বগতম্) হদ্দী হদ্দী! কন্দরে দেঈ পইটঠ1। 

( ইত্যন্তরিতা ভবতি ) 

কৃষ্ণ)। (স্বগতম্ ) নূনং মন্ুযুসংরস্তস্ গম্তীরতয়! প্রচ্ছন্নেয়ং ব্তৃব। 

মধুমঙ্গল ইতি। তো! বয়স্ত ! ছুষ্ট-দাস্তাঃ পুক্র্যাঃ বনচধ্যাঃ মহাসঙ্কটে 
পাতিতোহন্মি | 

মধুমঙ্গল ইতি । মামেব পুচ্ছসি) বামে পশ্ঠ | 

রাধেতি। হা ধিক! হাধিকৃ! কন্দরে দেবী প্রবিষ্ট । 

কৃষ্ণঃ। মন্্যুসংরস্তন্ত ক্রোধাতিশয়ন্ত । মন্যুদৈন্তে ক্রুতৌ ক্রুধীত্যমরঃ ' 

মধুমঙ্গল। (কর্ণোপান্তে ) হে ৰয়স্ত ! হৃষ্টা দাসীপুক্রী বন্চারিণী আমাকে 

বড়ই বিপদে ফেলিল ! 
কষ্চ। সথে! কিসের বিপদ ? 

মধুমল। (সরোষে) কেবল আমাকেই জিজ্ঞাদা করিতেছ, বামদিকে 

দৃষ্টিপাত কর। 

কৃষ্ণ । (অবলোকন করিয়। আবেগভরে ) এই ষে, এখানে দেবী কিরূপে 

আসিলেন ? 

রাধা! । (শ্বগত ) হা ধিক, হা ধিক্, দেবী কন্দরে প্রবেশ করিয়াছেন। 

(ইহ! বলিস! অস্তহিত হইলেন ) 

ক্ুঞ্ণ। (শ্বগত ) নিশ্চয়ই: ক্রোধারস্ভের গভীরতাবশতঃ দেবী প্রচ্ছন্ন হইলেন । 



৯ম অঙ্কঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪৭৩ 

মধুমঙ্গলঃ। ( নীচৈঃ) হদাসে কিপ্ররি! পিঅবজস্সেবি তুজ্ঝ 

জুত্তা এরিসী ণিইদী ? 

স্থকী। (স্বগতম্) গহিদ-দেঈ-ণেবচ্ছং সচ্চভামং চ্চেঅ দেঈং 
তক্কিম ভঞএদি এসো, তা গছুম বিএবেমি | 

(ইত্যুপস্যত্য জনান্তিকম্) 

সামিশি! এববং ণেদং। 

রাধা । ( সম্মিতম্) পরিহসেহি ণং। 

মধুমঙ্গল ইতি । হতাশে কিন্নার | প্রিয়বয়ন্তেহপি তব যুক্ত। ঈদৃশী 

নিকৃতিঃ? শাঠ্যতা ইত্যর্থঃ| কুস্থতিনিকৃতিঃ শাঠযমিত্যমরহ | 

সুকন্ীতি। গৃহীত-দেবী-নেপথ্যাং সত্যভামামেষ দেবীং তকিত্বা বিভেতি 

এষঃ, তৎ গত্বা! বিজ্ঞাপয়িয্যামি | 

হে স্বামিনি। এবমেতৎ, অর্থাৎ ত্বধ্যস্ত দেবী-ভ্রমঃ সংজাত ইতি। 

বাধেতি। পরিহুস এনম্, মধুমঙগলমিত্যর্থঃ | 

মধুমঙ্গল | (মুদ্রন্বরে ) হতাশে কিন্নত্রি! প্রিয়বয়স্তের প্রতি তোমার 

এইবূপ শঠতা। কি সঙ্গত? 

স্ুক্ঠী। (স্বগত ) দেবীর বেশপভ্তার সত্যভাম।৷ ধারণ করাক্প তাহাকে 

দেবী মনে করিয়া ইনি ভীত। হইয়াছেন, অতএব ইহার নিকট যাইয়া 

সমস্ত নিবেদন করি । 

(নিকটে যাইয়া জনাস্তিকে ) 

স্বামিনি! আপনাকে শ্রীকষ্ণের দেবীভ্রম হইয়াছে । 

বাধা। (মৃদ্হান্ত সহকারে ) এই মধুমল্গলকে পরিহাস কর । 



8৭৪ ললিতমাধবনাট কম্ [ ৯ম অঙ্ক; 

স্থকষ্ঠী। (পরিক্রম্য ) অজ্জ মহুমঙগল ! রুট্ঠা কৃখু দেঈ তণাদি। 
মধুমঙ্গলঃ | কিং তং? 

স্বকী। আস্তেউরে গদং ণং ব্ষবন্ধুং বন্ধিম রক্খিস্সং | 
মধুমঙ্গলঃ | ( সভয়ম্) ভো সখে! দাণিন্থি খম্ভোবিঅ গম্ভতীরোসি ? 

কৃষ্ঃ। সখে! বিস্ময়েন স্তম্তিতোহস্মি, ষদিয়ং দক্ষিণ] নৈসগি- 
কামপি ধীরতামবধীরিতবতী । (বিষৃশ্ট ) 

অথবা 

ধারঃ প্রকৃত্যাপি জনঃ কদাচি- 

দ্ধকে বিকারং সময়ানুরোধাতু। 

ক্ষান্তিং হি মুক্তা বলবচ্চলস্তী 

সর্ববংসহ! ভূরপি ভূরি দৃষ্ট। ॥ ১৯ ॥ 

সুকণ্ঠীতি। আর্ধ্য মধুমঙ্গল ! রুষ্টা খলু দেবী ভণতি। 
মধুমঙ্গল ইতি। কিংতৎ? 

স্থক্ভীতি | অস্তঃপুরে গতং এনং ব্রহ্গবন্ধুং বদ্ধা ব্ক্ষিষ্যামি ৷ 
মধুমঙ্গল ইতি | ভো! সখে ! ইদানীমপি স্তম্ত ইব গন্ভতীরোহসি? 

কৃষ্ণ ইতি। অবধীরিতবতী ত্যক্তবতী । 

ধীর ইতি। প্রকৃত্য। স্বভাবেন । বিকারং অধৈর্যাম। ভূরি বন্ুধা। ॥ ১৯ ॥ 
০ পাশা পীশপ শকাতিি পাপী শীল 

সুকণ্ঠী। (প্রত্যাবর্তনান্তে) আর্য মধুমঙ্গল ! দেবী ্ুদ্ধা হইয়া বলিতেছেন । 

মধুমঙ্গল। কি বলিতেছেন ? 

ন্ুক্ঠী। অন্তঃপুরে আগত এই ত্রহ্ষবন্থুকে বন্ধন করিয়। রাখিব । 

মধুমঙ্জল। (সভয়ে) সখে! এখন যেস্তস্তের ন্যায় গম্ভীর হইলে? 

কৃষ্ণ। বিশ্বে স্তম্ভিত হইয়াছি, যেহেতু ইনি ম্বভাবতঃ দক্ষিণা হহঙ্লা9 
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স্মকী | 
(স্বগতম্) অলং ইমিণা ভ্রারঅ-পুরদো ধিট্ঠদা- 

সাহসেণ, তা জহত্খং কহেমি । 

( প্রকাশম্) অভ্জ! সচ্চভাম! এস, ণ ক্থু দেঈ। 

মধুমঙ্গলঃ। ভো! স্থদো তুএ ছুন্মুহীএ সোলুণ্টো পলাও ? 
কদণঃ। স্ুকঠী! বৈদর্ভী-প্রিয়ত্বাদগর্ধেবণ তরলাঁসি, কিন্ত 

গিরাং দারিদ্রাম্ ? 

স্ুকণ্ঠীতি। অলমনেন ভট্টারক-পুরতে। ধুষ্টতা-সাহসেন) তৎ যথার্থং 

কথয়ামি। 

হে আধ্য ! দতাভাম! এয! ন খলু দেবী। 
ধুমর্জল ইতি । ভোঃ! শ্রুতস্বয়! ছুম্মুধ্যাঃ সোলুগঃ প্রলাপঃ ? 

কৃষ্ণ ইতি । ন্ুকনি! বৈদভ্যাঃ প্রিয়াইখব। বৈদর্ভী-প্রিয়। যন্তাঃ সা 
বৈদর্ভী-প্রিয়া তত্বাৎ। তরলাসি চঞ্চলাসি। দারিদ্র্যং সঙ্কোচঃ । 

_ ধীরতাকে ত্যাগ করিয়াছেন। ( চিন্তাপূর্বক ) অথবা-_শ্বতাবতঃ 
ধীরব্যক্তিও সময়ান্ুরোধে কখনও অধীর হইয়া থাকেন, এমন কি, 

পর্ববংসহ। বন্থমতী ও ক্ষমাগুণ পরিত্যাগ করিয়া বহুবার বিচলিত হুহয়- 

ছেন, ইহা পরিদৃষ্ট হইয়াছে ॥ ১৯ ॥ 
স্থকন্টী। (স্বগত) এই প্রভূর অগ্রে ধুইতানাহসে আর প্রয়োজন লাই, 

অতএব যথার্থ কথাই বলিতেছি। (প্রকান্তে ) আর্ধা! ইনি দেবী 

নহে, সত্যভাম। । 

মধুমঙ্গল। সথে! তুমি এই ছুম্দুখীর কপট প্রলাপ শুনিলে ত? 

কষ্ঝ। সুকহি! বিদ্ভনন্দিনীর প্রিয় বলিয়। গর্বে তুমি চপলা হহয়াছঃ 

অতএব তোমার বাক্যের দারিত্র্য কেন ? 
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মধুমজলঃ ৷ (সংস্কৃতেন ) 

অসি বিষকী কঠিনে! কিমিতি স্ুকণ্ঠী ভণ্যসে চেটি ! 
অথবা কামমশস্তা ভদ্রেত্যভিধীয়তে বিষ্তিঃ ॥ ২০ ॥ 

কৃষ্ণঃ। ( পরিক্রম্য সানুনয়ম্) দেবি! প্রসীদ প্রসীদ। 

রাধা । (সম্মিতম্) াহং দেঈ, পেক্খ মাণুসীন্গি। 

কৃষ্। (সহর্ষম্) স্থকষ্টিকে ! বাঢ়মন্বিন্র্ঘে ছুক্ষরস্তে ময়া 

নিজ্কিয়ঃ। 

মধুমঙ্গল ইতি । হে কঠিনে! ত্বংবিষকঠ্যসি, হে চেটি! কিমিতি তং 

স্থক্টীতি ভণ্যসে ? অশস্ত। বিষ্টিরদ্র! নামকরণম্ ॥ ২০ ॥ 

রাধেতি । নাহং দেবী, পশ্ঠ মানুষী অন্মি। 

রু$ ইতি। অশ্দিরনর্থে রাধয়া সঙ্গতৌ নিক্ষিয়ঃ প্রত্যুপকারঃ। 

মধুমঙ্গল। (সংস্কৃত ভাষায়) হে চেটি! তুমি বিষকণ্ঠী হইলেও লোকে 

তোমাকে সুকণ্ী বলে কেন? অথবা অমঙ্গলরূপ! বিষ্টিকে যেমন 

তদ্রানামে অভিহিত কর! হয়, ইহা! সেইরূপ ॥ ২০॥ 

কষ্ণ। (নিকটে যাইয়। সানুনয়ে) দেবি! প্রসন্না তও, প্রদ্না 

হও । 

রাধা। (মৃছহান্তপূর্বক ) আমি দেবী নহি এই দেখ, আমি 

মানুষী। 

কৃষ্ণ । (আনন্দভরে ) ম্থুকন্টিকে ! তুমি এই যে উপকার করিলেঃ তাহা 

প্রত্যুপকার কর! আমার পক্ষে ছঃসাধ্য। 
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মধুমঙ্গলঃ। হীহী! অঞ্জে তুরঙ্গমুহি! এস! বঙ্কিমবিজ্জাবি 
কিং কৃখু দেএসিণে। পটিদা £ 

কৃষ্ত। প্রিয়ে! সঙ্গিধায় চিত্রং দৃশ্যতাম্। 
রাধা। ণুণং ণঅবুন্দা-গুরুণো কলাকোসলং এদং | 

(প্রবিশ্টা নববুন্দা ) 

নববুন্দা। সখি! সমীক্ষ্যতাং বিচিত্রমিদং চিত্রং, যত্রানুক্রমিকী 

মাথুরী সাধুরীতিলীলামগুলী । 
মধুমঙ্গলঃ। এসে ণন্দমহূসবে! পঢচমো। 

নধুমঙ্গল ইতি । আশ্চর্্যম্। হে চেটি তুরঙ্গমুখি । এষ বক্রিমবিগ্ঠাপি 

কিং খলু দেবর্ষেঃ সকাশাদিত্যর্থঃ পঠিতা ? 

রাধেতি। নূনং নববৃন্দা-গুরোধিশ্ব কম্্রণঃ কলাকৌশলমেতত । 
নববৃন্দেতি। মাথুরী মথুরাসম্বপ্ধিনী । 
মধুমঙ্গল ইতি । এষ নন্দমহোতসবঃ প্রথমঃ | 

মধুমঙ্গল। হাহা! হে তুরঙ্গমুখি চেটি ! আশ্র্ধা ! তূমি কি চটুলবিদ্যাও 

দেবধির নিকট হইতে পাঠ করিয়াছ? 

কৃষ্ণ । প্রিয়ে! নিকটে আনিয়া এই চিত্রপট দর্শন কর। 

রাধা । নিশ্চয়ই ইহ! নববুন্দীর গুরু বিশ্বকর্্মীর কলা-কৌশল। 
(নববুন্দার প্রবেশ ) 

নববৃন্1]। সখি! এই বিচিত্র চিত্র সম্যকৃরূপে অবলোকন কর, ইহাতে 

সাধুরীতি-সন্মত মথুরার লীলাগুলি পর পর সন্নিবেশিত হইয়াছে । 
মধুমজল ৷ এই ষে প্রথমেই নন্দ-মহোত্লব। 
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নববৃন্দা। ক্ষেপেণ নবনীতানাং চিত্র-বালম্য চেক্ষয়!। 

উন্ুঃ স্লেহভরং সান্দ্রং বহিরন্তশ্চ বল্লবাঃ ॥ ২১ ॥ 

€( পুনঃ প্রদেশিন্তা প্রদর্শ্য ) 

কঃ পুতনাগতিং গন্তং পৃতনাপি ক্ষমো৷ ভবে । 

কণ্টে বভূব হরিণা যা হরিগ্মণিহারিণী ॥ ২২ ॥ 
কৃষণঃ। 

মণ্পাদাঙ্গুলিদলেন খণ্ডিতে ভাগুভাজি শকটে কুটাজুষি। 
চত্বরে পিতরমান্তিকাতরং মাতরঞ্চ নিতরাং স্মরাম্যহম্ ॥ ২৩7 

নববুন্দেতি। নবনীতানাং ক্ষেপেণ বল্লবা বহিঃস্সেহভরমূঃ । চিত্র-বাল- 
স্তেক্ষয়। চান্তঃনেহভরমুহছঃ | ন্নেহোইত্র চিক্ষণত্বং প্রীতিবিশেষশ্ঠ ॥ ২১॥ 

ক ইতি। পবিভ্রনরোহপি, যা পৃতনা-কঠঠকৃতেন হরিণ লক্ষণেন ভরিগ্মপি- 

হারযুক্ত1 বব ॥ ২২ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। ভাঁওভাজি ভাগওষুক্তে শকটে অনদি কুটীজুষি কুটাযুক্তে ॥২৩1 

নববুনা।। এই বিচিত্র বালকের দর্শনে অন্তরে ও বাহিরে আনন্দপূর্ণ 

সেহাতিশয্যে গোপগণ নবনীত-নিক্ষেপের দ্বারা উৎসব করিতেছে ॥২১। 

( পুনরায় তর্জনীর ত্বার! দেখাইয়। ) কোন্ পবিত্র মনুষ্য পৃতনার গতি 

লাভ করিতে সমর্থ হইবে? হবি যাহার ক-সংলগ্ন হওয়ায় যে হরিং 

মণিযুক্ত হারধাব্রিণী হইয়াছিল ॥ ২২ ॥ 

কৃষ্ণ । আমার পদাঞ্ুলিদল দ্বারা কুটা ও ভাগওষুক্ত শকট ভগ্ন হইলে পর 
আমার পিতা ও মাতা অঙ্গনমধ্যে ষে ভাবে ছুঃথে কাতর হইয়াছিলেণঃ 

-আমি তাহা নিয়ত স্মরণ করিতেছি ॥ ২৩॥ 
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নববৃন্দা। তৃণাবর্তমরুতনর্তনমিদম্ | 

কৃষ্ণ; । 
সমচেষ্টত নিষ্ঠুরং ব্রজে 

স তথা দুষ্ট-সমীরণাহস্থরঃ | 
তমসী বত যেন নির্শ্দিতে 

পিদধাতে স্থহৃদাং মনোদৃশৌ ॥ ২৪ ॥ 

মধুমঙ্গলঃ। এসা সঅং জ্জেবব গোউলেস্সরী মথিছুং আরব । 

রাধা । অন্ম গোউলেস্সরি ! বন্দীঅসি। 

( ইত্যশ্রুমভিনয়তি ) 

কষ ইতি । সমীরণান্থরঃ তৃণাবর্তঃ, যেন তৃণাবর্তেণ নিশ্মিতে তমসী 

অঙ্ঞানান্ধকারৌ মনোদূশৌ পিদধাতে আচ্ছাদিতবতী ॥ ২৪ ॥ 

মধুমঙ্গল ইতি । এষা শ্বয়মেব গোকুলেশ্বরী মন্থিতুং আরব|। 

বাধেতি। অন্ব গোকুলেশ্বরি ! বন্দ্যসে ময়েত্যর্থঃ। 

নবুন্দা। এই যে তৃণাবর্তরূপধারী বায়ুর নৃত্য | 

কষ্ণ। সেই ছুষ্ট সমীরণান্থুর তাহার নিশ্মিত অন্ঞান ও অন্ধকারের দ্বার 

সহবন্গণের মন ও নয়ন আবৃত করিয়া ব্রজধামে নিষ্ঠুর চেষ্টার 'প্রকাশ 

করিয়াছিল ॥ ২৪ ॥ 

মধুমঙ্গল। এই যে, গোকুলেশ্বরী স্বয়ংই দধিমন্থন আরম্ত করিরাছেন। 

রাধা। মাতঃ গোকুলেশ্বরি ! বীনা করিতেছি । 

(ইহা বলিয়! অশ্রুবিসর্জন করিতে লাগিলেন ) 
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। (সকরুণম্) 

কদর্থনাদপ্যুক-বাল্যচাপলৈকৎসর্পতা প্রেমভরেণ বিব্লুবাম্। 
বিলোকমানম্থ মমাগ্ মাতরং হবিবিলায়ং হৃদয়ং বিলীয়তে ॥ ২৫ 

নববুন্দা। গুরুণা মে পদ্ভং লিখিতম্। 

তগাহি-_গুণৈস্ত্রিভিরনর্গলৈঃ কিল জগক্রয়ীবর্তিন- 
শ্চতুমুথপুরঃসরানপি ববন্ধ যঃ প্রাণিনঃ। 

ব্রজেন্দ্রমহিষি! ক্রবে কিমিহ তে প্রভাবাবলী- 

মবন্িতন্ৃভিরঁণৈঃ স বলবান্ মুকুন্দন্ত্বয়া ॥ ২৬॥ 

কৃষ্ণ ইতি। কদর্থনাদপুযুরূণি যানি বাল্যচাপলানি তৈরুতসর্পতা আপি ছাং 

গচ্ছত। প্রেমভরেণ বিক্লুবাং মাতরং বিলৌকমানন্ত মম হৃদয়ং ভবিরিব 

বিলীয়তে দ্রবীভবতি ॥ ২৫ ॥ 

তথাহীতি। অনর্গ লৈঃ অসন্কুচিতৈঃ | যঃ মুকুন্দঃ | ২৬ ॥ 
স্পা স্পা 

কৃষ্ণ। (সকরুণভাবে) কদর্থন অপেক্ষাও গুরুতর বাল্য-চাপল্য-সমু5 

হইতে সমুদগত প্রেমতরে যে জননী বিহ্বল হইয়াছিলেন, সেই মাতাকে 

অবলোকন করিয়া আজ আমার হৃদয় যেন উত্তপ্ত ঘ্বৃতের স্থাঁয় গলিয়া 

যাইতেছে ॥২৫॥ 

অববুন্দা। আমার গুরুদেব এ সম্বন্ধে একটি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন 

ষথা- হে ব্রজেন্্র-মহিষি! যে ব্লবান্ যুকুন্দ অসন্কৃচিত সবাদি 

গুণত্রয়ের দ্বারা ত্রিজগতের অন্তর্বর্তী চতুন্মুব-প্রমুখ প্রাণিগণকে 

বন্ধন করিয়াছেনঃ সেই মুকুন্দকে তুমি সুক্ষ রজ্জু-সমূহের দ্বার 

বন্ধন করিয়াছিলে১ই অতএব তোমার প্রভাবাবলীর কথা আব কি 

বলিব? ॥ ২৬ 
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মধুমঙ্গলঃ। এদং অজ্জুনাজুঅলভগ্রণং | 
নববৃন্দা। কথং গুহকাভ্যামুদৃখলবন্ধমবিমুচ্যৈৰ প্রস্থিতম্ ? 
কৃষ্ণঃ। (সাশ্রম্) 

বাৎসল্যমগুলময়েন মমোরুদান। 

যঃ কোহপি বন্ধগরিমা নিরমায়ি মাত্রা । 

তম্মুক্তয়ে পরমবন্ধবিমোক্ষণোহপি 
নাহং ক্ষমে সখি! পরস্থ তু কা কথাত্র ॥২৭॥ 

মধুমঙ্গল ইতি । এতৎ অজ্জুনযুগলভগ্জনম্। 

নববৃন্দেতি। নলকুবব্-মপিগ্রীবাভ্যাং যমলাঙ্জঞুন-চরাভ্যাং নির্বন্ধন- 

মরুত্যৈব । 
রুষ্খ ইতি। বন্ধগরিম দৃড়তরবন্ধনম্ ॥ ২৭ । 

মধুমঙ্গল। এই অজ্ঞুনযুগলভগ্রন। 

নববুন্দা। গুহ্কদ্বয় শ্রীকৃষ্ণের উদুখল-বন্ধন মোচন না করিয়াই চলিয়া 

গেল কেন ? 

কৃষ্ণ । (সজলন্য়নে ) 

হে সথি! মাতা যশোদ। বাৎসল্য-মগুলময় দৃঢ় রজ্জু দ্বারা 

আমার থে দৃঢ়তর বন্ধন নির্মাণ করিয়াছিলেন, আমি শ্রেষ্ঠ বন্ধন- 

বিমোচনকাতী হইয়াও যখন তাহার মোচনে সমর্থ হই নাই, তখন 

এ স্থানে আর অপরের কথা কি? ২৭॥ 

৩১ 
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নববুন্দা। ত্বং বতুসাম্ৃতদায়ী যুক্তং বসাম্বৃতত্বমাচরসি । 

বিদধদমিত্রাবকতাং মিত্রাবকতাং কথং তন্ুষে ২৮ ॥ 

কৃত । (রাধামবেক্ষ্য ) 

সখিভিরলঘ্ুনাতিবা হিতেত্য- 
স্তটভুবি তর্ণকচারণোৎসবেন । 

গুরুমিহ কুরুতে মমীগ্ভ তেভ্যঃ 

শশিমুখি ! চিত্তমহে। স্পৃহামহোভাঃ ॥ ২৯ ॥ 

নববুন্দেতি । বংসেভ্যে। জলদাতা৷ যতোহতস্বং বৎসামৃতত্বং যদাচরসি বত- 

সত্য বৎসলাম্বোহম্থরন্তামৃতং মোক্ষেো! যল্সাত্ৃত্বম্। , তদ্যুক্তমেব। 

অমিব্রাবকতাম্ অমিব্রাণাং বকরাহিত্যং বিদধৎ কথং মিত্রাবকতাং 

মিত্রপালকতাং তন্ুষে ৷ পূর্ববাদ্ধে শ্লেষঃ১ পরার্ধে বিরোধ ॥ ২৮ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। হে শশিমুখি ! অস্ত মম চিত্তং তেভ্যোহহোভ্যে। গুরু প্পৃহাং 

কুরুতে। তটভুবি যমুনাতটভূমৌ সখিভিঃ সহালঘুন। মহত। তর্ণ*চার- 
পোতৎসবেনাতিবাতিতেভ্যঃ ইতান্বয়ঃ ॥ ২৯ ॥ 

নববৃন্দা। যে হেতু তুমি বসগণকে অমুত দান করিয়া থাক, তখন 

বৎসান্থরূকে অমৃত দান তোমার উপযুক্তই হইয়াছে, কিন্তু অগিত্রগণের 

বকরাহিত্য বিধান করিয়। কি প্রকারে তুমি মি্রগণের অবক্ত! 

'বিস্তাব্র অর্থাৎ মিত্রগণের পালন করিতেছ ? ২৮ ॥ 

কৃষ্ণ । (রাধাকে অবলোকন পুরঃসর ) হে শশিমুখি! যমুনার তটভূমিতে 

বৎসচারণরূপ মহামহোত্মবে যে সকল দিন অতিবাহিত করিয়াছি 

আমার চিত্তে আজ সেই সকল দিনের জন্ত অত্যন্ত স্পৃ। 
জন্মিতেছে ॥ ২৯ ॥ 
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নববুন্দা। তালাং পাদ্াবলিমবিরতং বল্লবীনাং গবাঞ্চ 

হ্যঞ্চওকায়া বয়মিহ নমস্কুন্মহে শন্মহেতোঃ | 
যাসামন্তঃপ্রণয়-মধুর-ক্ষীরপানায় লুক্ধে 

ছুপ্ধান্তোধেঃ পতিরপি মুদা পুজভাবং বভার ॥ ৩০ ॥ 

কুষ্ণঃ। অধম্ত পবনাশিনঃ পশুপড়িস্ত-কেলিস্থলী 

পুরো গিরিদরীনিভা তনুরিয়ং দরী দৃশ্যতে। 

মুখাদিকুহরেণ যা বিরচিত-প্রবেণৈঃ সদা 
সৃতাঁপি পবনৈরভূদ্ধনরুহাক্ষি ! কুক্ষিস্তরিঃ ॥ ৩১ ॥ 

পিসী শি শি পা ৮ সপে শাাসপিপাসসপাসসপসপী | জা শা - সা শা ৩৩ সন টু বত 

নবনন্দেতি। অন্তঃপ্রণয়েন মধুরং ষৎ ক্ষীরং তশ্য পানায় লুব্ধঃ সন্। বভার 
ধতবান্ ॥ ৩০ ॥ 

রুষ্ণ ইতি । সর্পরূপন্ত ইয়ং তন্ুদরধী দৃশ্ঠতে মুহুরালোক্যতে ৷ তস্তান্তন্বাঃ 

পুরোবর্তী যো গিরিস্তম্ত দরীতুল্যা। উভোৌ ত্বাতস্তরিঃ কুক্ষিস্তরিঃ 
স্বোদরপুরকে ইত্যমরঃ ॥৩১ ॥ 

2১০০০০০০৪০০ ০ সর ১ স্পা সাপ শট এ শ্য সা ৯৩ 

নববুন্দা। সেই সকল গেংপরমণী ও গাভীদিগের চরণপংক্তিতে আমর! 

অবনত-শরীবে মঙ্গললাভেব জন্য প্রণাম করিতেছি, কারণ, 

তাহাদের আন্তরিক প্রণয়ের দ্বারা মধুর ক্ষীরপানের জন্য লুব্ধ হইয়া 
ক্ষীরসাগরের অধিপতিও আনন্দে পুভ্রভাব ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০ ॥ 

কষ্খ। হেপল্মাক্ষি। সম্মুখে পর্বতের গুহাতুলা গোপবালকগণের ক্রীড়া- 

স্থল সর্পরূপ অধান্থবের যে শরীর মুম্ঘ্মু দেখ যাইতেছে__উহার 

মুখাদির ছিদ্রপথে সর্বরদ! বায়ু প্রবেশের দ্বারা উহাকে উদরপৃরক 

বলিয়া বোধ হইয়াছে ॥& ৩১ ॥ 
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নববৃন্দা। পশ্য পশ্য, 

সখি! বেদচতুষ্টয়স্ত সারৈ- 
শ্চতুরোহয়ং চতুরাননীনিস্থফ্টৈঃ। 

জনকং জনচক্ষুষামভীষ্টং 

পরমেষী প্রমদাঁদভিষ্টবীতি ॥ ৩২ ॥ 

মধুমঙ্গলঃ। এদং স্বঅন্ধি-দালবণং পেক্খিম জীইদোন্ষি। 

নববুন্দা। (রামমবেক্ষ্য ) 

ত্বমস্ুতোহসি ধেনুনাং পাতাপি হত-ধেনুকঃ। 
তালাঙ্কোহপি কিলোত্ত ঈ-তালভঙ্গায় রঙ্গবান্ ॥ ৩৩ £ 

নববৃন্দেতি । নিস্য্টেঃ নির্ঈতৈঃ। স্বপিতরম্ ॥ ৩২ ॥ 
মধুমঙ্গল ইতি । এতৎ নুগন্ধিতালবনং প্ররেক্ষ্য জীবিতোহস্ত্ি ৷ 

নববৃন্দেতি । তালাঙ্ক: তালধবজঃ। রঙ্গবান্ কৌতুকী ॥ ৩৩। 

নববৃন্দা। দেখ দেখ! সখি! খীঁ দেখ, পরমেঠী ব্রন্ধ স্বীয় চারি মুখ 

হুইতে প্রকাশিত বেদচতুষ্টয়ের সারভাগের দ্বার জনগণের নয়লানন্দ 

নিজ পিতাকে আনন্দতরে শুব করিতেছেন ॥ ৩২ ॥ 

মধুমঙ্গল। এই সুগন্ধি তালবন দেখিয়া! জীবন পাইলাম । 

নববৃন্দা। । (বলরামকে দেখিয়া) তুমি বড় অভভুতঃ থে হেত 

তুমি ধেনুদিগের পালক হইয়াও ধেম্থক বধ কৰিলে এব 

তালধ্যজ হইয়াও অত্যুচ্চ তালবৃক্ষের ভঙ্গে কৌতুকবান্ 

হইয়াছ ॥ ৩৩ ॥ 
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কৃষ্চঃ। ন্যাগ্রোধ-রোধসি সেয়মাধ্যস্য বিক্রমাড়ম্বরসম্তাবিনী 

প্রলম্বপশো রালভ্ত-বেদী। 

নববৃন্দা। (স্বগতম্) শঙ্কে রাধিকা-খেদমবধার্ধ্য দেবেনাবধীরিতা 
কালিয়দমনলীল! । 

কৃষ্ণঃ। মুঞ্জাটবী স্ফুরতি মঞ্জুলকণ্ঠি ! সেয়ং 

যত্র ক্ষণাদনুসরন্তমিষীকতৃলৈঃ | 
দাবং বিলোক্য কৃপয়ান্বুজমালভারি- 

ণ্যাভীরবীথিরভিতোহভ বদাবৃতিমে ॥ ৩৪ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । ভাণ্তীরবটস্তা সমীপে সেয়ং প্রলম্বমারণবেদিক1 বর্তৃতে, বলস্তয 

বিক্রমাড়ম্বরং শৌর্ধ্যাতিশয়ং সম্ভীবয়িতৃং জাপয়িতুং শীলং ষ্তাঃ সা) 
নববৃন্দেতি । অবধীরিত| ন প্রকাশিতা | 

কুষ্ ইতি । যত্র মুঞ্জাটব্যামিষীকতুলৈং শরপুশ্পৈঃ ক্ষণাদন্থসরন্তং দাবং 
বিলোক্য আভীরবীথিরঘ্বজমালভারিনী সতী কৃপয়! মেইভিতঃ 

আবুতিরভূৎ ॥ ৩৪ ॥ 
শপ (সস সস সে 

কৃষ্ণ । এই যে ভাণ্ীরবটের পথে আর্যের বিক্রমের আতিশয্য ঘোষণা- 

কারিণী প্রলম্থ-পশুর মারণবেদী | 

নবরন্না। (স্বগত ) মনে হুইতেছে, ব্রাধিকার ছুঃখ হইবে বলিয়া! দেব 

এখানে কালিয়-দমন-লীল! প্রকাশ করিলেন ন1। 

কু । হে ন্ুন্দরকষ্ঠি! এই দেখ, মুঞ্জাটবী শোভা! পাইতেছে, এই স্থানে 

শরপুম্পের সহিত দাবানলকে আগমন করিতে দেখিয়া আভীর সকল 

তীত হইয়৷ পহ্থজমালার স্তায় আমার চতুষ্পার্থ্ের আবরণের ন্তায় 

হইয়াছিল ॥ ৩৪ ॥ 



৪৮৬ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৯ম অঙ্ক: 

নববৃন্দা । পুরস্তাদিদং বাসোহরণতীর্থম্। 

কৃষ্2। 

প্রিয়ে! বিশাখায়াঃ পৃষ্ঠতো মুদ্ধি, কৃতাঞ্জলিরবস্থিতা 
কেয়ং ন্ পরিচীয়তে। 

রাধা । 

(সলজ্জমাতবগতম্ ) মং লিহিতং জাণন্তে চ্চেঅ পরি- 
হসেদি। (প্রকাশম্) এসা পউমা। 

কৃষ্ণ । পল্পাক্ষি! পন্মায়াঃ সব্যতঃ ? 

রাধা । 

( সাসূয়ম্) অলং অন্তণো৷ গুণং বিখারিঅ। 

নববৃন্দেতি। বাসোহরণতীর্থং চীরঘট্ম্ ) 

ব্রাধেতি। মাং চিত্রিতাং জানন্নেব পরিহনমতি । এষ! পন্প। । 

রাধেতি। অলম্ আত্মনো! গুণং বিস্তার্য্য। বারণার্থালংশব্যোগে ক্ত। 

নববুন্দা । অগ্রেই এই বস্ত্রহরণতীর্থ বা চীরঘাট । 

কৃষ্ণ । প্ররিয়ে! বিশাখার পৃষ্টে কৃতাগ্জলি হইয়া কে অবস্থান করিতে 

ছেন, ইহাকে চিনিতে পারিতেছি ন।। 

রাধা | ( লজ্জ। সহকারে মনে মনে ) আমাকে চিত্রিত জানিয়াও্ড পারভাস 

করিতেছেন ? (প্রকাশ্তে ) ইনি পদ্ম । 

কৃষ্ণ। পন্মাক্ষি! পল্মার বামদ্দিকে ? 

ব্রাধা। ( অসুয়ার সহিত ) আর নিজের গুণবিস্তারে কাজ নাই । 



৯ম অহ্থঃ ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪৮৭ 

কৃষ্ঃ। শিরসি কুরুত পাণিদন্তবমাদত্ত মুগ্ধাঃ ! 
সিচয়মিতি মছুক্ত্য! ভূগ্ৃষ্টি-স্থিতায়াঃ। 

স্ুরদধরমুদঞ্চম্মন্দহাস্যং তবাস্থং 

সরুদিতমনুবন্ধ-ভ্রবিভেদং স্মরামি ॥ ৩৫ ॥ 

রাধা। কাও এখ মণ অপ্নিদ-হপ্ডিআও চিট্ঠন্তি ? 

শববৃন্দা ॥ যজ্জ্ঞপত্ত্যো ভবিষ্যস্তি। 

কৃষ্ণঃ। মন্দশ্মিতং প্রকৃতিসিদ্ধমপি বুযুদন্তং 

সঙ্গোপিতশ্চ সহজোইপি ণ দুশোস্তরজঃ। 

ঝইতি। আদত্ত গৃীত। সিচয়ং বস্ত্রম। তবাস্তং (কলকিঞ্চিততূষণা- 
স্বিতং ম্মরামি। তশ্লক্ষণমুজ্জলনীলমণৌ* _পগর্বাভিলাষরুদি তন্রিতাঁ 

সুয়াভয়ক্রুধাম্। সঙ্করীকরণং হর্ষাদ্রচ্তে কিলকিঞ্চিতম্।* ইতি। 

ভূপ্রৃষ্টীত্যানেন গর্বঃ । স্ফুরদধরমিতি ক্রোধঃ, উদঞ্চদিতি হাস্তম্ 
অভিলাষশ্চ, সরুদিতমিতি কুদিতং ভয়ঞ্চ। অনুবন্ধেতি অস্থয়া ॥ ৩৫ ॥ 

রাধেতি। কা অত্র মন্তকাপিত-ভাগ্তান্তিষ্স্তি? 

কষ ইতি। প্রক্ৃতিসিদ্ধং স্বভাবসিদ্ধ। ব্যুদস্তং দ্ববীকূতম্। ধুমায়িতে 

ক₹কষজ। হে মুগ্ধাগণ! মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া বস্ত্র গ্রহণ করঃ আমার 

এই কথায় তুমি ভ্রষুগল কুঞ্চিত করিয়া যে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলে, 

যাহাতে তোমার 'অধর স্ফুরিত হইয়াছিল? মন্দহাস্ত প্রকাশ পাইয়াছিল, 

রোদনের সহিত অস্ুয়। এবং ভ্রভঙ্গ প্রকাশ পাইয়াছিল, আমি তোমার 

তৎকালের সেই মুখখানি স্মরণ করিতেছি ॥ ৩৫ ॥ 

রাধা । মস্তকে ভাও বাখিয়া! এ কাহার! দণ্ডায়মান ? 

লববৃনী। ইহার! ষজ্ঞপত্বী হইবেন। 

ক₹ষ্ণ। প্ররুতিসিদ্ধ মন্দশ্মিত দূরীরূত ও নেত্রযুগলের স্বাভাবিক 



৪৮৮ ললিতমাধবনাটকম্ [ ৯ম অঞ্চঃ 

ধূমায়িতে দ্বিজবধূগণ-রাগবহ্চা- 

বায় কাপি গতিরঙ্কুরিতামযাসীশড ॥ ৩৬ ॥ 

মধুমলঃ। ( সতৃষ্ণং সংস্কৃতেন ) 
ইদং ম্মরতি কিং ভবান্ প্রিয়বয়স্থ ! লগ্প্যামহে 

মহীন্থর-বধূকুলা দ্বিবিধমন্নমান্বাদনম্। 

ধৃমমুদ্ধমতি সতি। কাপি গতির্ধীর-শাস্তানুকৃলত্বরূপাইস্কুরিতাং প্রাছুর্তাব- 
মযাসীৎ। ধীর-শাস্তলক্ষণং রসামৃতসিন্ধৌ১__“সম-প্রকৃতিকঃ ক্লেশসহনশ্চ 

বিবেচকঃ। বিনয়াদিগুণোপেতো  ধীর-শাত্ত উদাহৃতঃ।” ইতি। 

অনুকূললক্ষণমুজ্জলনীলমণৌ,_-“অতিরিক্ততয়া নাধ্যাং ত্যক্তান্ত- 
ললনাম্পৃহাম্্। সীতায়াং রামবৎ সোহয়মনুকৃলঃ প্রকী্তিতঃ 1 স্বভাব- 

সিদ্ব-ম্মিত্যাদি-ত্যাগেনাত্র ধীর-শাত্তত্বম। গোপীরূপলললাসক্ততয়া 

ত্যক্ত-ষক্ঞপত্রীকত্বরূপান্ুকৃলত্বঞ্চ ব্য ক্তম্। রসাভাসঃ, অত্র স্থায়িবৈরপ্যম্, 

_দ্বয়োরেকতরস্তৈব রতির্য। খলু দৃস্ততে |” অন্রৈকতররতির্ষথা_ 

প্যজ্ঞপত্বীষু দেহবৈরূপ্যমিব ব্রাহ্মণদেহত্বাৎ৮ ॥ ৩% ॥ 

মধুমঙগল ইতি! লগ্ল্যামহে, অলভামহীত্যর্থঃ। স্্রণার্থে ধাতুযোগেইনদ্য- 

চাঞ্চল্য সংগোপিত করিলেও দ্বিজপত্বীদিগের রাগবহ্কি ধুমারিত 

হইয়াছিল, তাহাতে কোনও এক অভূতপূর্ব গতি অঞ্চুরিত 

হইয়াছিল ॥ ৩৬ ॥ 

মধুমগল। ( অভিলাষের সহিত সংস্কৃত ভাষায় ) হে প্রিয়বয়স্ত! তোমার 

কি মনে আছে যে, দ্বিজপত্বীকুলের নিকট ষে বহুপ্রকার আন্বাদলের 



৯ম অস্কঃ] ললিতমাধবনাটকম্ ৪৮৯ 

বয়ং কিমপি কুগুলীক হশিখগুকাগ্ডোপমং 

ক্রমেণ কিল কুগুলীপটলমত্র ভোক্ষ্যামহে ॥ ৩৭ ॥ 

নববৃন্দা। পশ্য, গোবদ্ধনোদ্ধরণমিদম্। 

রাধা । (সংস্কতেন) 

শিখরিভরবিতর্কতঃ প্রতপ্তং 

সমহমহন্িশমীক্ষয়। প্ররিয়স্থ্য | 

হৃদয়মিহ সমস্ত-বল্লবীনাং 

যুগপদপুর্বববিধং দ্বিধা ভূন ॥ ৩৮ ॥ 

তনভূতে সত্যাদি-বিভক্কির্ভবতি। কুগুলীকরুতং যৎ শিখগডকাগ্ডং 

তছুপমম্। কুগুলী জিলেবীতি | ভক্ষ্যামহে ভুক্তবস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥ 

রাধেতি। সমস্ত-বললবীনাং হৃদয়ং দ্বিধা বভুব। কাদৃশং তত? শিখরিভর- 
বিতর্কতঃ নতগুমিত্যেকম্। অহনিশং প্রিয়ন্তেক্ষয়া সমহংসোতৎসব- 

মিত্যেকঞ্চ। যৌগপদ্যোন তদপূর্বববিধমাশ্চর্যয প্রকারং ভবতি ॥ ৩৮ ॥ 

জন্ত অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, আমর তন্মধ্যে ময়ূরপুচ্ছের স্তায় গোলাকৃতি 
কুগুলীপটলবিশিষ্ট এক আশ্চর্য দ্রব্য পাইয়া ভক্ষণ করিয়াছিলাম ॥৩৭ 

নববৃন্দা। দেখ, এই গোবদ্ধন-্ধারণ। 

বাধা । (সংস্কৃত ভাষায়) এ সময়ে সমস্ত গোপীদিগের হৃদয় পর্বতের 

গুরুভার বিব্চেলার় সন্তপ্ত, অথচ দিবারাত্র প্রিয়দর্শনরূপ 

মহোৎ্সবে আনন্দান্িত যুগ্রপৎ অপূর্বভাবে ছুই ভাগে বিতক্ত 

হইয়াছিল ॥ ৩৮ ॥ 



৪৯০ গঁলিতমাধবনাটকম্ [ ৯ম অঙ্ক: 

নববুন্দা। গিরিমেখলায়াং লিখিতমিদং পদ্যম্+-_ 
দরোদঞ্চদেগ।পী-স্তনপরিসর-প্রেক্ষপ-ভরাৎ 

করোশুকম্পাদীষচ্চলতি কিল গোবদ্ধনগিরৌ । 
ভয়ার্তেরারব্বস্ততিরখিল-গোপৈঃ শ্মিতমুখং 

পুরো দৃষ্টা। রামং জয়তি নমিতাস্যে! মধুরিপুঃ ॥ ৩৯ | 
কষ । ( শৈলেন্দ্রকন্দরমবেক্ষ্য সম্মিতম্) 
সরোরুহাক্ষি! শ্মরসীদমন্তুতং ত্বং ছগ্পুনা দ্যুতবিধো বিনিজিতা । 
ইতঃ সখা সাক্ষিতয়া পণী কৃতং স্বয়ংগ্রহাশ্রেষযুগং বিধাস্থসি ॥ ৪০ । 

নববুন্দেতি। দরমীষদুদঞ্চন্ত যৌ স্তনেৌ তয়োঃ পরিসরশ্তা যৎ প্রেক্ষণং 

তল্মাজ্জাতাৎ করোৎকম্পাৎ গোবধীনগিরৌ ইঈষচ্চলতি সতি। ভয়াঞ্ৈঃ 

ভয়ং প্রাপ্য খতৈরখিল-গোপৈরারব্ধা স্ততির্যস্ত সঃ ॥ ৩৯ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । ইতঃ অত্র। আশ্রেষষুগং বারদ্বয়মালিঙ্গনমিত্যর্থ£। বিধান্তাসি 

ব্যদধাঃ বিহিতবতীত্যর্থঃ। ম্মরণার্থ-ধাতুযোগেইনদ্য তনভূতে সত্যাদি 18০। 

ন্ববৃন্দা। এই পদ্যটি পর্ধত-মেখলায় লিখিত আছে-_ 

ঈষছ্দগত গোপীদিগের স্তননগুলের পরিসরের প্রতি বারম্বার 

দৃষ্টিপাত করায় গোবদ্ধন পর্বত ঈষৎ চলিত হওয়ায় নিখিল গোপবৃন' 
ভয়ার্ত হইয়া স্ততি করিতে লাগিলে পুরোভাগে ভাস্তমুখ ব্লদেবকে 

দেয়া নতবদন মধুহুদন জয়ুক্ত হউন ॥ ৩৯ ॥ 

শ্রীকষ্চ। ( শৈলেন্দ্রকন্দর দেখিয়৷ সহান্তে ) হে পদ্মাক্ষি! তোমার কি 

মনে আছে যে, কপট দৃতক্রীড়ায় তুমি পরাঙ্ছিত হুহলে তুমি 

সথী-সাক্ষাতে এই পণ করিয়াছিলে, যে ব্যক্তি পবাজিত হহবেঃ মে 

দুইবার আলিঙ্গন দান করিবে? ॥ ৪০ ॥ 
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রাধা । (সাপত্রপং পুরো দৃষ্ট 1) কধং এখ গিরিসিহরে ণিসগ্রাণং 
অন্ষাণং কণ্টে হারো শি ? 

কৃষ্ণ । কথমিদমপি বিস্মৃতং ভবত্যা 

সখি! তব কুগুতটানিকুপ্রধান্ি । 
রতিপরিমল-লব্ধ-নিদ্রয়োনোঁ 

যদবহিতা ললিতা জার হারৌ ॥ ৪১ ॥ 
নববুন্দা। হৈরবীক্ষ্যসে বিপক্ষানপি তান্ ভববন্ধতো বিমোক্ষয়সি । 

বারুণবন্ধান্নন্দং মোক্ষয়তস্তে [কিমাশ্চর্যাম্ ॥ ৪২। 
তা শা শি শেপ সীল সপ শি 

রাধেতি। কথমত্র গিরিশিখরে নিষ্রয়োছয়োরাবয়োঃ কে হারে। নাস্তি ? 

কুষ্ণ ইতি। হে সখি! তব কুণ্ডতটা-নিকুঞ্জধাক্ি বরতিপরিমলেন রূতি- 
বিমর্দনেন, বিমর্দনং পরিমল ইত্যমরাৎ। লব্ধ! নিদ্রা যাভ্যাং তয়োনব- 
বাবয়োর্হারো! ললিতা সাবহিতা সতী যজ্জহার তদ্দিদমপি কথং কিং 
তবত্যা বিস্থৃতম্? যৎশব প্রয়োগে সতি স্মরণার্থধাতৃযোগেইনদাতনভূতে 

সত্যাদি বিকল্পঃ। তেন জহারেত্যত্র তরিষ্যতীতি নাভৃৎ ॥ ৪১ ॥ 
শববৃন্দেতি । তচ্চব্রিতং কিমাশ্চধ্যম ? নাশ্চর্ধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥ 

শা টিস্পপেসী | পমপসপ্পাসপীপাসিপাশসা শি শশা শিট কপি শিক 
সি পপ ০ সস সস সি 

রাধা। (লজ্জা! সহকারে অগ্রে দৃষ্টি পুরঃসর) কেন এই পর্বতশিখরে 
উপবিষ্ট আমাদের উভয়ের গলে হার নাই? 

কষ্। হে সখি! তুমি কি ইহা বিস্থৃত হইলে যে, তোমার কুণতীরবর্তাঁ 
নিকুঞ্জগুহে আমর। মিলন-পত্রিশ্রমে নিদ্রিত হইলে ললিত। অলক্ষিতে 

আমাদের উভয়ের হাব হরণ করিয়াছিল ? ॥ ১১॥ 

শববৃন্দা। যাহার তোমাকে দেখিয়াছে, তাহার! বিপক্ষ হইলেও তাহা- 

দিগকে তুমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছ, অতএব বরুণের বন্ধন হইতে 

ষে নন্দকে মুক্তিদান করিয়াছ, ইহাতে আব বিন্ময়ের বিষয় কি? 0৪২৫ 
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( ইত্যগ্রতো দর্শয়ন্তী ) 

ভূমৌ ভারতমুস্তমং মধুপুরী তত্রাপি তত্রাপ্যলং 
বৃন্দারণ্যমিহাপি হস্ত ! পুলিনং তত্রাপি রাসস্থলী। 

গোপীকান্তপদদ্বয়ী-পরিচয় প্রাচূর্যয-পর্য্যা চিতা 

যস্তাং সম্ভি মহামুনেরপি মনোরাজ্যার্চিতা রেণৰঃ ॥ ৪৩ ॥ 

রাধা। (সচমত্কারম্্) হস্ত হস্ত! কথং সা বেপুসদ্ধমান্ত্রী 

স্ণীঅদি ? 

€ ইত্যানন্দভরাবেশেন কতিচিশ পদানি গত্বা সোম্মাদম্ ) 

ভূমাবিত্যাদি। সারালঙ্কারঃ ৷ তল্লক্ষণম্»_ উত্তরোত্তরমুত্কর্ষো ভবেৎ সার: 

পরাবধিরিতি ॥ ৪৩ ॥ 

রাধেতি । কথং স| বেণুশব্বমাধুরী শ্রুয়তে ? 

(ইভা বলিয়া অগ্রে অবলোকন পূর্বক ) 

পৃথিবীর মধো ভারতবর্ষ উত্তম, তাহার মধ্যে আবার মধুপুরী 

শ্রেষ্ঠ, তন্মধ্যে বৃন্দাবন শ্রেষ্ঠ, তাহার মধ্যে যমুনাপুলিন শ্রেষ্ঠতম, 

তন্মধ্যে আবার রাসস্থলী আরও শ্রেষ্ঠ, কারণ, তাহাতে গোপিকা! ও 

শ্রীকষ্ণের চরণঘ্য়ের পরিচয় প্রাচ্ধ্য-সমন্থিত রেণুসকল মহামুনি 

নারদেরও মনোরাজ্যে অচ্চিত হইয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ৪৩ ॥ 

রাধা । (চমতকৃতিব সহিত) কি আশ্চর্য! কি আশ্চর্য্য । সেই বেণুশব- 

মাধুধ্য গুন! যাইতেছে ? 

( এই বলিয়া আনন্দাতিশয্যে কয়েক পদ গমন করিয়া উন্মাদের স্যার ) 



৯ম অন্কঃ ] ললিতমাধবনাট কম্ ৪৯৩ 

বংশীং মাতর্বনভূবি জগন্মো হয়স্তীং নিশম্য 

প্রোছ্যদ্ঘূর্ণাতরতরলবীগন্তমস্যি প্রবৃত্তা । 

দ্বারি স্থুলং নিহিতমচিরাদর্গলং চেব্রয়াগ্রে 
কেনেদং বা মদ-ম্ুপদবী-সীন্ি শক্যং বিধাতুম্ ॥ ৪৪ ॥ 

( ইত্যুদূর্ণতে ) 

কৃষ্তঃ। (সৌতস্থৃক্যম্) 
নিমজ্জতি নিমজ্জতি প্রণয়কেলিসিক্ষৌ মনো 

বিপূর্ণতি বিঘুর্ণতি প্রমদ-চক্রকীর্ণং শিরঃ। 

বশীমিতি। মাতরিতি সম্বোধনং শব্মমাত্রোক্তত্বাদ্রসাবহম্। কেন জনেন 

মদ-সুপদবী-সীষ্নি ইদমর্গলং বিধাতুং শক্যং স্তাৎ ॥ ৪৪ ॥ 

কষ ইতি। নিমজ্জতীত্যাদি। আবশ্তকার্থে বীগ্পা। অবশ্তং নিমজ্জতি 

হে মাতঃ! বন্ভূমিতে জগতের মোহকারিণী বংশীধবনি শ্রবণ 

করিয়া আমি উদ্ঘূর্ণাভরে চঞ্চলচিত্ত হইয়া যাইতে প্রবৃত 

হইয়াছিলাম, তুমি যদি দ্বারে স্থল অর্গল স্থাপিত কর, তাহাতে 

ক্ষতি নাই,-কিস্ত কি প্রকারে আমার প্রাণনির্গম-পথের সীমায় 

অর্গল দান করিতে সমর্থ হইবে? ৪৪॥ 

( এই বলিয়। উদ্তুর্ণগ্রস্ত হইলেন ) 

| (ওৎসুক্য সহকারে ) প্রাস*” নামক এই অক্ষরঘ্বয়ের যাহ! হইতে 

উৎপত্তি হইয়াছে, দেই শব্দ একবার শ্রবণপথে আরোহণ করিলেই 
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অহো। ! কিমিদমাবয়োঃ সপদি রাস-নামাক্ষর- 

দ্বয়ী-জন্মুষি নিস্বনে শ্রবণবীথিমারোহতি ॥ ৪৫ 

নববৃন্দা। সখি! চিত্রগতোহপি রাসোশুসবস্তব সত্যে বড়ৃব। 

রাধা । হদ্দী হদ্দী! কথং কৃখু চিত্রং জ্জেবব এদং ? 

কুষ্জঃ। নব-মদনবিনোদৈঃ কেলিকুঞ্জেষু রাধে ! 

নিমিষবছুপরামং কামমাসেছুষীণাম্। 

উপচিতপরিতোধষ-প্রোধিতাপত্রপাণাং 

স্মরসি কিমিব তাসাং শারদীনাং ক্ষপাণাম্ ॥৪৬া 

অবশ্ঠং ধ বিদুর্ণভীতাথ: | ব্রাসনামেত্যক্ষরদ্বষ্যা জনুর্যম্মাৎ তন্ি্রিস্বনে 

শ্রবণবীথিমারোহতি সতি ॥ ৪৫ ॥ 

বাধেতি। হাধিকৃ! হ]ধিকৃ! কথং থলু চিত্রমেবৈতৎ? 
কৃষ্ণ ইতি । উপরামং বিরানম্। আপেছুষীণাং প্রাপ্তানাম্। উপচিতঃ 

সমদ্ধো যঃ পরিতোষস্তেন প্রোধিত1 গতা অপত্রপা লজ্জা যাস্ু তাসাৎ 

ক্ষপাণাং রাত্রীণাং কিং স্মরসি? ইবেতি বাক্যালঙ্কারে,___৭স্ম তার্থ 

ধাতলাং কন্মমণি ষ্ঠী” ॥ ১৬ 

আমাদের উভয়ের মন প্রণয়কেলিসিম্ধৃতে নিশ্চিন্তভাবে নিমগ্ন হয় এবং 

আনন্দচক্রে নিবিষ্ট হইয়া মস্তিক্ষ ঘৃর্ণিত হইতে থাকে ॥ ৪৫ ॥ 

নববুন্দা ৷ সথি। এই রাসোংসব চিত্রগত ভইয়াও তোমার সম্বন্ধে সত্য হইয়াছে। 

রাধা । হাধিকৃ! হাধিকৃ! একি তবে চিত্রে পরিণত হইল ? 

কৃষ্ণ। হে রাধে! যে সমুদয় রাত্রিতে কেলিকুঞ্জ-সমুহে নবমদনবিনোদলের 

দ্বারা! পরিতোষ প্রাপ্ত হইয়া লঙ্জ! দূরীভূত হইয়াছিল এবং যে সকল 

রাত্রি নিমেষের ন্যায় অতিবাঁহুত হইয়াছিল, সেই সকল শারদীয়। 

রজনীর কথা কি তোমার ন্মরণ আছে? 1 ৪৬॥ 
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( ইত্যৎকম্পমভিনীয় ) 

যমুনোপবনে ভবদ্বিধাভি- 

বিবিধৈঃ কেলিভিরস্মুতাপরাণি। 
পুনরপ্যতুলোৎসবানি রাধে ! 

তবিতারঃ কিমু তাঁনি বাসরাণি ॥ ৪৭ ॥ 

নববুন্দা। বিছ্যোততে তস্য স্থদর্শনস্যা 

প্রসাদতীর্থং বনমন্বিকায়াঃ। 

নীতস্তনমুং কুগুলিনীং হরির্যং 

বিমোক্ষয়ন্ কুগুলিকায়তোহপি ॥ ৪৮ ॥ 

বমুনেতি । ভবদ্বিধাভিঃ সহ যে বিবিধাঃ কেলয়ক্ৈরস্মতমপরং বস্ত যেষু 
তানি। অতুল উৎসবে! যেযু তানি, কিমু ভবিতারে। ভবিষ্যন্তি? 

বাসরাশি দিবসানি। বাঁতু ক্লীবে দিবদ-বাসরাবিতামরঃ ॥ ৪৭ ॥ 

ন্ববুন্দেতি। বিদ্যোততে বিরাজতে । যং স্ুদর্শনং কুণ্ডলিকায়তঃ সর্প 

শরীরাৎ বিমোক্ষয়ন্ হরিঃ কুগ্ডলিনীং কুগুলশালিনীং তন্ুুং নীতঃ ॥ ৪৮ ॥ 
াস্পিশ - পাশ পিসী শট শপ 

( ইহ! বলিয়া উৎকম্প প্রকাশ পুর্ব ক ) 

রাধে! যমুনাতটবর্তী উপবনে তোমাদিগের সহিত্ত বিবিধ ক্রীড়ায় 

অন্ত সকলই ভুলিয়া গিয়াছিলাম, পুনরায় কি প্র্ূপ অতুল উৎসবপুর্ণ 

দিন উপস্থিত হইবে? ॥ ৪৭ ॥ 

নববুন্দা। এই অস্বিকাবনে সেই স্ুদর্শনের প্রসাদতীর্থ বিরাজ করিতেছে, 

প্রীরুষ্খ এই শুদর্শনকে সর্পশরীর হইতে মুক্ত হইয়া বিদ্যাধরদেহ 

প্রাপ্ত করাইয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥ 
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মধুমজলঃ। এসো সম্ঘউড়ে! ৷ 

রাধা। ( সভয়ম্) পরিত্রাহি পরিত্রাহি। 

(ইতি কৃষ্জমালিঙ্গতি ) 

কৃষ্ণঃ। (পরিরস্তন্থখমভিনীয় ) সাধু, রে জাতঃ শব্খচুড়! 

সংরস্তাছুন্মথিতোহপি মে ত্বলব্ধপূর্ববং প্রমোদমেব কৃতবান্। 
নববুন্দা। পশ্য পশ্রা, 

শস্তুরষং নয়তি মন্দর কন্দরান্ত- 

ভীতঃ সলীলমপি যত্র শিরোধুনানে। 

আঃ কৌতুকং কলয়-কেলি-লবাঁদরিষ্টং 

তং দৈত্যপুঙগবমসৌ হরিরুন্মমাথ ॥ ৪৯ ॥ 

মধুমঙ্গল ইতি । এষঃ শঙ্খচূড়ঃ । 
নববৃন্দেতি। যত্র অরিষ্টে। আ ইতাশ্চর্য্যে অব্যয়ানামনে কার্থত্বাৎ ॥৪৯। 

মধুমঙ্গল । এই সেই শঙ্খচুড়। 
রাধ। (সভয়ে) রক্ষা কর, রক্ষা কর। (বলিয়া কৃষ্ণকে আলিঙ্গন 

করিলেন ) 

কৃষ্ণ। (আলিঙ্গনম্থথ আম্বাদ করিয়1) হে ভ্রাতঃ শঙ্খচুড় ! সাধু সাধু, 

তোমাকে সংঘর্ষে বিনষ্ট করিলেও তুমি আমাকে পূর্বে কখনও যে 
আনন্দলাভ কর নাই, তাহা দান করিলে । 

নববুন্দা। দেখ, দেখ__যে অকিষ্টান্ুর লীলাভরে শিরঃ কম্পিত করিলে শত্তু 

ভীত হইয়া নিজ বুষকে মন্দর পর্বতের গুহায় লইয়া! বান) কি আশ্চর্থঃ 

সেই দৈত্যশ্রেক্ট অরিষ্টকে শ্রহরি কৌতুকবশে ক্রীড়া করিতে করিতে 

বধ করিলেন।॥ ৪৯ ॥ 
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( পুনঃ প্রদর্শ্য) 

স্কন্ধে্িন্দীবরাক্মীণাং যঃ কিলেন্দীবরায়তে। 
চিত্রং ভূজঃ স তে কেশিভিদায়াং ভিছুরায়তে ॥ ৫ ॥ 

। এতঘ্ঘ্যোমাস্থরং বৃগ্বত্য] মুক্তিপতিম্থরায়া রঙ্গস্থলম্ । 

মধুমঙ্গলঃ | এসো অকুরো, ইত্যদ্দোক্তে । 

রাধা । হাহা! কিংকরিস্সং ? 

| (ইতি মুচ্ছ তি ) 

স্কন্বেঘিতি । ভিছ্রমিবাচরতি । কুলিশং ভিছরং পবিব্রিতামরঃ ॥ ৫০ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। প্তিম্বরায়াঃ মুক্তিকন্তায়াঃ | 

রাধেতি । হাহাখেদে! কিং করিষ্যামি? 

(পুনরায় দেখাইয়া! ) 

হে কৃষ্ণ! তোমার যে হম্ত নীলকমললোচনা ব্রজবালাগণের 

সবন্ধে প্রযুক্ত হইলে নীলপদ্ের স্তায় কোমল ও স্নিগ্ধ বলির প্রতীয়মান 

হয় কি আশ্চর্য্য ১ সেই বাহুই আবার কেশী দানবের প্রতি প্রযুক্ত হইয়। 

বজ্রের সা বাবহার করিল ॥ ৫০ ॥ 

কষ্ণ। ব্যোমাস্ুরকে ধিনি বরণ করিয়াছিলেন, এই সেই মুক্তিকন্তার 

ক্রীড়াক্ষেত্র অর্থাৎ এখানেই ব্যোমাসুরের মৃত্যু হইয়াছিল। 

মধুম্গল। এই বে অক্র.র-_-( এই বলিয়। কথ! শেষ করিলেন না) 

রাধা । হায়! হায়! তবেকি করিব? 

( এই বলিয়া মুচ্ছিতা হইলেন ) 

৩২ 
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কৃষ্ণ । (সসন্ভ্রমমালিঙ্গ্য ) কোমলে ! মা কাতরীভূঃ, ইদং খলু 
চিত্রম্। 

রাধা । (সাবহিথম্) অবেবা! দারুণদা পসঙ্গস্স, জো চিত্ব- 
গঙ্দোবি সন্তাবেদি । 

নববুন্দ।। এষ মধুরাপ্রস্থানোপক্রমত | 

কৃষ্ণ 

বিরমতু নববন্দে! গান্ষিনেয়স্থা যাত্রা- 

বিবৃতিরনুসরেমামগ্রিমালেখ্যলম্মীম্। 

স্মৃতিপথমধিরূটৈর্ভরিভিস্তৈঃ প্রিয়ায়াঃ 
করুণবি্লিপিতৈর্মে বিশ্কত্যস্তরাত্মা ॥ ৫১ । 

রাধেতি। আশ্চধ্যম্! দারুণতা প্রসঙ্গস্ত, যশ্চিত্রগতোহপি সন্তাপয়তি | 

কৃষ্ণ ইতি। আলেখ্যলক্ষ্ীং চিত্রশোভাম্ ॥ ৫১ ॥ 

কৃষ্ণ । (সন্ত্রমের সহিত আলিঙ্গন করিয়া! ) হে কোমলে! কাতর হইও 

না, ইহু। চিত্রমাত্র 

রাঁধা। (ভাবগোপন পূর্বক ) অহে!! এই প্রসঙ্গের কি দারুণতা ! 

এই ব্যাপার চিত্রিত হইয়াও সস্তাপ প্রদান করে। 

নববৃন্দা। এই যে মথুরা-প্রস্থানের উপক্রম । 

কৃষ্ণ। নববুন্দে! অক্রুরের যাত্রার বিবরণ এখন থাকুক, উহার অগ্রবর্তী 
চিত্রশোভার অনুসরণ কর, কারণ) এ »ময়ের প্রিয়ার করুণ বিলাপ 

আমার স্মৃতিপথে উপস্থিত হুইয়া আমার অন্তরাত্মাকে বিদীর্ণ 

. . করিতেছে ॥ ৫১ ॥ 
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নববৃন্দা । 

হতস্রাজকীয়-রজকং বায়ক-বরদায়কং দেবম্। 
ধৃত-দমনক-দামানং শ্রদাম-দয়িতং নমস্যামি ॥ ৫২ ॥ 

কষঃ। (ন্যিত্বা) প্রিয়ে! পশ্য পশ্য, তান্বুলিকানামনুরাগম্, 

যৈরভয়থা রঞ্রিতোহস্যি । 

রাধা । কীস এদং উল্লংঘিদং ? 

কৃষ্ণ। (স্বগতম্) কথমপক্তোতুং ন শক্তোহস্মি, যদিয়ং 
সৈরিম্ধীমেব বিলোকতে । 

নবরন্দেতি । দমনক মালা ইতি খ্যাতিঃ। ন্ুদ্দামা মালাকারন্তন্ত 

দয়িতম্ ॥ ৫২ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। ধৈস্তাম্ুলিকৈরুভয়থ! হৃদয়গচ্ছতা, তাশ্বলরাগেণ চ রাগং 

প্রাপিতোহস্মি । 

রাধেতি। কম্মাদেতছুল্লজ্বিতম্ ? 

কৃষ্ণ ইতি । সৈরিক্জীং কুজাম্। 

নববৃন্দ!। যিনি রাজকীয় রজককে বধপুর্ববক তন্কবায়কে বরদান করিয়া- 

ছেন, যিনি দমনকদাম ধারণ করিয়া বিরাজমান, সেই স্থদামের 

প্রিয়দেবকে নমস্কার করিতেছি ॥ ৫২ ॥ 

রুষঃ$ | প্রিয়! দেখ দেখ, তাশ্বলিকাদিগের অনুরাগ দর্শন কর, এই 

অনুরাগের দ্বারা আমি অস্তর্বাহো উভয় প্রকারে রঞ্জিত হইয়াছি ৷ 

ব্রাধা। এই চিত্রটি কি কারণে ফেলিয়! গেলে? 

কৃষ্ণ । (শ্বগত ) এই যে ইনি কুজাকে দেখিতেছেনঃ অতএব, বুঝি আর 

গোপন করিতে পারিলাম না। 
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রাধা । ণঅবুন্দে! কা এসা রাঅমগ্গে গোউলণাধস্স পীদংসু- 

অঞ্চলং আঅড্দি ? 
নববৃন্দা । (শ্মিতং কৃত্বা মুখং নময়তি )। 

কৃষ্ণত | (কিঞিওু বিহস্থয ) 

অনিষুক্তাপি নিপুণ! দৃতীয়ং ত্বয়ি বসল! । 

নামভ্যর্থয়তে ধৃত্বা পটে গোষ্ঠনিনীষয়! ॥ ৫৩॥ 
রাধা। এসা মুহরীকিদ-বন্ধগু-কিত্তিমগুলী, তা কিত্তিমং 

ঢক্কিস্সসি ? 

রাধেতি । নববৃন্দে! ক এষা রাজমার্গে গোকুলনাথস্ত পীতাংগুকাঞ্চল- 

মাকর্ষয়তি ? 

কৃষ্ণ ইতি। গোষ্ঠনিনীষয়া গোষ্ঠং নেতুমিচ্ছয়। ॥ ৫৩ ॥ 
বরাধেতি । এব| মুখরীকৃত-ত্রঙ্গাগুকীত্তিমগুলী, তন্মাৎ কিয় আচ্ছাদস্বিষ্যতি 

ভবানিতি শেষঃ | 
পপ 

বাধ । নববৃন্দে! এই রাজপথে গোকুলনাথের পীতবস্ত্রের অঞ্চল আকর্ষণ 

করিতেছে একে ? 

নববুন্দা । ( ঈষৎ হান্ত করিয়! মুখ নামাইলেন) 

কৃষ্ণ | (কিঞ্চিৎ হান্ত করিয়া) এই দৃতী অতিশয় নিপুণা। তুমি 

ইহাকে নিষুক্ত না করিলেও তোমার প্রতি এ অতি ন্নেহপরায়ণ, 

সেই হেতু এই দ্বতী আমার বস্ত্র ধারণ করিয় বৃন্দাবনে লইয়! 
যাইবার ইচ্ছায় আকর্ষণ করিতেছে ॥ ৫৩॥ 

রাধা । এই ব্যক্তি তোমার কীতিমওলীর দ্বার! ব্রজ্মাও্ পরিপূর্ণ করিয়াছে, 

তাহার কতটুকু আর ঢাকিয়া রাখিবে ? 
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নববুন্দা। পশু পশ্য, 

বনমালাং ভজমানৈপুরুরপি পোষ্টাপি দানপুরেণ। 
অলিভিরমোচি করীন্দ্রো হরিসেবা ধন্মীতে। হি বর! ॥ ৫৪ ॥ 

অহহ ! ভোঃ! পশ্যত। 

ত্রাসিত-মল্লমরালঃ কৃষ্ণঘনোহয়ং নিরাকৃতোব্তাপঃ। 

জগতে জীবনদায়ী নহি কংসম্যোদয়ং কুরুতে ॥ ৫৫ ॥ 

নববৃন্দেতি। কৃষ্ণন্ত বনমালাং ভজমানৈরলিভিগু-রুরপি দানপুরেণ 
পোষ্টাপি করীনক্দ্রোহমোচি ত্যক্তঃ ৷ হি যন্মাৎ হরিসেবা ধশ্মতো বরা 

স্ঞাৎ॥ ৫৪ ॥ 

তাসিতমিতি | ত্রাসিতা মল্লা এব মরালা যেন সঃ। নিরাকৃতা উত্তাপ। 

আধ্যাত্মিকাদয়ঃ | পক্ষেইর্কজ1 যেন সঃ | জীবনদায়ী। পক্ষে প্রাণ- 

বক্ষকঃ। কংসম্ত কংসাধ্যাস্ুরস্তোদয়ং ন হি কুরুতে, পরং তু মৃতিং 

কুরুত ইত্যর্থঃ। মেঘপক্ষে, কমিত্যেকপদম্। শিরশ্চালনেন কংসসন্তা- 

নামুদয়ং ন হি কুরুতেঃ পরং তু সব্বসন্তোদয়ং কুরুত ইত্যর্থঃ॥ ৫৫॥ 

শববৃন্দ৷ । দেখ দেখ, যেহেতু হব্িনেব! ধর্ম হইতেও শ্রেষ্ঠ, ইহা মনে করিয়! 
বনমালায় আসক্তি বশতঃ অলিকুল মদজলের দ্বার! পোষণকর্ত| 

গুরুতর করীন্দ্রকেও ত্যাগ করিয়াছে ॥ ৫৪ ॥ 

কি আশ্ধ্য! দেখ দেখ, কুষ্ণরূপ মেঘ মল্লমরালগণের 

ভয় উৎপাদন করিয়া সমুদায় তাপ নিবারণ করিলেন, কিন্ত তিনি 

জগতের জীবন্দায়ক হইলেও কোনও প্রকারে কংসের কল্যাণবিধান 

করিলেন না ॥ ৫৫॥ 
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রাধা। কো! এসো $ কেসবেণ কেসে আঅড্টিঅ মঞ্চাদে! 

পড়িদো ? 
নববৃন্দা। এষ ছুষ্টো ভূপতিঃ। 
রাধা । ( সানন্দম্) পিঅং মে পিঅং মে। 

কৃষ্ঃ। নুনমতিক্রান্তো যামিম্াঃ প্রথমো যাম:, যদেষ ছায়া- 

প্রপঞ্চঃ সঙ্কুকোচ, তণ কালিন্দীতীরমনুসরামঃ। 

(ইতি সর্ব নিজ্াস্তিং নাটয়স্তি ) 

রাধেতি । ক এষঃ? কেশবেন কেশে আকৃষ্য মঞ্চাৎ পাতিতঃ। 

রাধেতি। প্রিয়ম্ মে প্রিয়ম্ মে। 

কৃষ্ণ ইতি। ছায়াপ্রপঞ্চঃ কন্দরাদহিজ্ঞে়ঃ কন্দরে তু চন্দ্রাদীনাং 
অপ্রকাশত্বাৎ। 

(নাটয়স্তি অনুকুর্বস্তি ) 

বাধা। একে? কেশব ইহার কেশ আকর্ষণ করিয়া উচ্চমঞ্চ হইতে 

ভূমিতে নিপাতিত করিতেছেন? 

নববৃন্দা । এই সেই হষ্ট রাজা কংস। 

রাধা । ( আনন্দভরে ) আমার অতিশয় প্রীতি সাধিত হইল। কি 

আনন্দ! 

কৃষ্ণ । নিশ্চয়ই ব্রাত্রির প্রথম ষাম অতিবাহিত হইয়াছে, যেহেতু, কনারের 

বাহিরে ছায়ার বিস্তার সঙ্কুচিত হইয়াছে, অতএব আইসঃ আমর! 

কালিন্নীতীরে গমন করি । 

( ইহা বলিয়! সকলের বহির্গমন ) 
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কৃষণঃ। নেদিষ্টেয়ং মদলপ্রতিমায়াঃ পিগিকা, যছুপকণ্টে 
মহাবিলাস-বিদ্াসিদ্ধি-ভূমিস্তমাল-রসালয়োরস্তরালবত্তিনী সা 
মে কুপ্তশালিকা। ( সব্যতো৷ বিলোক্য ) 

মাণিক্যকুট্িম-তটেষু কলিন্দজায়াঃ, 
পুরে চ কৌন্তুভমণাবপি বিম্িতেন। 

একেন চন্দ্রমুখি! তে মুখমগুলেন 
চন্দ্রাবলী বনভূবি প্রকটীকৃতান্তি ॥ ৫৬ ॥ 
( প্রবিশ্য মাধবাযা সহ চন্দ্রাবলী ) | 

চন্দ্রাবলী। হলা ! বিরকুত্তুমিদা বুন্দাবণং পইট্ঠঙ্সি, জং ইন্দ- 
শীলপড়িবিম্বং বিণা অগ্লো মে ওলন্বো ণণ্থি । 

কৃষ্ণ ইতি ৷ _নেদিষ্টাইতিনিকটে ৪ ৫৩॥ 

চন্ত্রাবলীতি। সখি! বিরহোদৃত্রমিতা বুন্দাবনং প্রবিষ্টান্রি, য ইন্দ্রনীল- 

প্রতিমাং বিনাহন্তে। মেহবলম্বে! নান্তি। 

কৃষ্ণ। এই স্তানের অতি নিকটেই আমার প্রতিমৃন্ি ইহারই উপকণ্ে 

আমার মহাবিলাপ-বিস্ভার সিদ্ধিভূমি তমাল ও রসালের অন্তরালবণিলী, 

সেই কুপ্জশালিক! বিগ্তমান। ( বামদিকে দৃষ্টিপাতপুরঃনর ) 

মাণিক্য-কুটিমের তটে যমুনার পুরোবর্তী স্থলে কৌস্তভমণিতে 
তোমার মুখমণ্ডল প্রতিবিদ্বিত হইয়া উহ! এক হুইলেও এই বনভূমিতে 
চন্ত্রাবলী প্রকাশ করিয়াছে বলিয়া বৌধ হইতেছে ॥ ৫৬ ॥ 

( মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ) 
চন্ত্রাবলী। সথি! বিরহে বিদ্রান্ত হইয়া আমি বৃন্দাবনে প্রবেশ 

করিলাম। যেহেতু, এখন ইন্দ্রনীল-প্রতিম! ব্যতীত আর আমার অন্ত 

অবলম্বন নাই। 

সপ 
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মাধবী । ভ্রিদারিএ ! হ্ুদং মএ, স্থহক্খণে পথ্খাণং কচুঅ ইধ 

জ্জেবব চিট্ঠদি ভট্টা, ণ কৃখু এহিম্বি ইদো বক্গলোঅং 

পর্থিদা । 

চজ্দ্রাবলী। সহি! সচ্চং ভণাসি, জং এদং তস্স সোরত্তং 

পসরেদি, তা এন্খ চে্চেঅ হুবিস্সদি ৷ 

কৃষ্ণ । ( কুঞ্জদেহলীমুপলভ্য ) পরিয়ে! ক্ষিপ্রমিহোপেহি, 

ক্ষণমন্ুভবাবো বিশ্রামস্থখম্। 

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে ! শ্রুতং ময়) শুভক্ষণে প্রস্থানং কুত। 

ইহৈব তিষ্ঠতি ভর্তা, ন খলু ইদানীমপি ইতো ব্রহ্গলোকং 
গুশ্থিতঃ | 

চন্দ্রাবলীতি। সখি! সত্যং ভণসি, যদ্দেতৎ তস্ত সৌরভ্যং প্রসরতি; 

তদব্রৈব ভবিষ্যতি। 

কৃষ্ণ ইতি । দেহলীং দ্বারম্। 

হল আপস পপি - শা শশা শা 

মাধবী । রাজকন্তে! আমি শুনিয়াছি, ভর্তী শুভক্ষণে যাত্রা করিয়া 

এখানেই অবস্থিত আছেন, এখনও পর্য্যস্ত এ স্থান হইতে ব্রক্মলোকে 

গমন করেন নাই । 

চক্্রাবলী। সথি! সত্যই বলিতেছ, যেহেতু, এই যে তাহার অঙ্গসৌরভ 

বিস্তারিত হইতেছে, অতএব তিনি এখানেই থাকিবেন। 

কৃষ্ণ । (কুপ্জত্বারে গমন করিয়। ) প্রিয়ে! এই দিকে আগমন কর, 

আমর! ক্ষণকাল বিশ্রামস্থথ অন্কভব করি । 
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নববৃন্দা। ( স্থগতম্) প্রণয়াভ্যসূয়য়া ভ্রবৌ ভঙ্গুরীকৃত্য নম্রমুখী 

কথং রসালাস্তরিতা ব্ভূৰ রাধা ? 

চন্দ্রাবলী। ( সোদ্গ্রীবকম্ ) হলা ! পেকুখ পেক্খ, কুঞ্জঘরছুআরে 

অজ্জউত্তো। 

কৃষ্ণ । অত্র ভাবি নিরাতঙ্কমারামে রমণং মম। 

স্ফ.রত্যন্তে কুশস্থল্য। যদ্ধিদর্ভাভূরিয়ম্ ॥ ৫৭ ॥ 

চন্দ্রাবলী। মাহবি! নৃণং দিট্ঠন্ষি, জং বিদত্ততু ত্তি বাহরীঅদি। 
নববৃন্দেতি। প্রণয়াভ্যন্ুয়ায়েত্যাদি বাক্যেন ন্ববৃন্দায়৷ সম্ভোগো [ঙ্গো ব্যঞজিত 

ইতি জ্ঞেয়ম্। 

চন্দ্রীবলীতি । সথি! পন্ঠয পশ্ঠ, কুঞ্জগৃহত্বারে আর্ধ্যপুক্রঃ। 

কৃষ্ণ ইতি । অক্রারামে মম নিরাতঙ্কং রমণং ভবিষাতি । যত যন্মাৎ 

হে নববৃন্দে! কুশস্থল্য। অন্তে বিদভাঙ্গভূরিয়ং স্ফুরতি | ভূমেদর্ভরাহিত্ত্ে- 

নোত্তবরীয়াস্তরণমাত্রাৎ রূমণমপি স্থুখজনকং স্তাদ্দিতি ব্যঙগম্। পক্ষে 

বিদর্ভদেশীয়ো রাজ! বিদর্ভো ভীম্মকঃ। তস্তাঙ্গাজ্জাতা রুক্সিণী ॥ ৫৭ ॥ 

চন্ত্রাবলীতি । মাধবি! নূনং দৃষ্টান্যি, যদ্দিদর্ভাঙ্গভূরিতি ব্যাহরতি। 

নববুন্দা। (ম্বগত ) প্রণয়জনিত অত্যন্ত অহ্য়ার দ্বার! ভ্রদ্বক্স বক্র করিয়া 

শ্রাধিক কেন নম্রমুখী হইয়া আমবৃক্ষের অস্তপ্ালস্থিতা হইলেন ?£ 

চন্ত্রাবলী। (গ্রীঝ উত্তোণন পূর্বক ) সথি! দেখ দেখ, আধ্ধ্যপুক্র 

কুঞ্জগৃহদ্বারে অবস্থিত । 

কষ্চ। এই স্থলে নির্ভয়ে আমাদের মিলন হইবে, যে হেতু এই বিদর্ভরাজ- 
তনয়া এখন দ্বারকায় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥ 

চন্ত্রাবলী। মাধবি! আর্ধ্যপুত্র নিশ্চয়ই আমাকে দেখিয়্াছেন, যেহেতু, 

“বিদর্ভ অঙগতৃ* এইরূপ বলিতেছেন। 
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মাধবী । লদন্দরিদাসি, কুদো দংসণসত্ভাবপ! 1 ণুণং উকঠিদে 
এসো ভাঅণাএ তুমং পেক্খদি, তা অতক্কিদং এক্কিআ গছুঅ 
আণন্দেহি ণং। 

কৃঞ্ণঃ। উচিতা হৃদয়ার্পণায় গৌরী 
তরলালোকময়ী গুণোজ্জবলাত!। 

শব-হারলতেব রুক্সিণী মে 

কিমিয়ং কণ্টতটে ন সন্িধত্তে ॥ ৫৮ ॥ 

মাধবীতি। লতান্তরিতাসি, কুতো দর্শনসম্ভাবন1? নুনং উৎকষ্ঠিত এষঃ 

ভাবনয়। ত্বাং পশ্ততিঃ তৎ অতকিতং একিকা গত্বা আনন্দয় এতম্। 

কৃষ্ণ ইতি । ইয়ং বাধ! নব-হারলতেব কিং মে কঠতটে ন সন্রিধত্তে। 
গৌরী গৌরবর্ণ।। পক্ষে, স্বর্ণময়ত্বাদেগীরী ) তরলশ্চঞ্চলে য আলোকো 

দৃ্িস্তৎপ্রচুর! | প্রাচুধ্যে ময় । পক্ষে, তরলহারমধ্যগত-নায়কঃ। 
তম্তালোকে দী্তি্তম্বয়ী। গুণৈঃ পক্ষে গুণেন হ্যত্রেণোজ্জলাত্ম। ৷ 

রুক্মিণী কাস্তিমতী | পক্ষে, স্বর্ণময়ী। কুক্সিনীতি পরেন দেবা অপি 

বোধে ভবতি ॥ ৫৮ 

মাধবী। তুমি যখন লতান্তরে অবস্থান করিতেছ, তখন তোমার দর্শন- 
সম্ভাবনা! কোথায় ? তবে বোধ হইতেছে, ইনি উৎকন্তিত হইয়া চিন্তার 

ঘবারাই তোমাকে দেখিতেছেন, অতএব তুমি অলক্ষিতে একাকিনী 

ইহার নিকট গমন করিয়া ইছাকে আনন্দিত কর। 

কৃষ্ণ । চঞ্চললোচনা এই গৌরী কুক্ষিণী ( অর্থান্তরে স্বর্ণময়ী ) হারলতার 
স্তায় গুণের দ্বারা উজ্জঞলম্বরূপ। হইয়া আমায় হ্ৃদয়ে অর্পিতা হইবার 

উপযুক্ত হইয়া কণ্ঠতটে সংলগ্ন হইবেন না? ৫৮॥ 
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চন্দ্রাবলী। ( উপস্যত্য কৃষ্ণমপাঙ্গেন পশ্যান্তী পুরোইবতস্মে ) 

কৃষঃ। ( সবিস্ময়ানন্দম্) অহো।! রসালতরুণ। তিরোধায় কথং 

তমালমুলাছুপশ্থিতাঁসি ? 

চক্দ্রীবলী। ( সশঙ্কং নববুন্দা-মুখমীক্ষতে )। 

নববৃন্দা। দেব! দেবী সাক্ষাদীয়ং দীব্যতি। 

কৃষ্ঃ। নববন্দে! ন কেবলমাকল্লেন, কিন্তু সঙ্কল্লেনাপি, ষদীয়ং 
তাদৃশীমেব গম্তীরতামবলম্বতে । 

চক্দ্রাবলী। (স্বগতম্) ইমিণ! বাহারেণ স্ুট্ঠ সংদিহাপক্ষি কিদ1। 

কৃষ্ণ ইতি | আকল্পেন বেশেন। সংকল্লেনাপি অন্তবুত্যাপি। ইয়ং রাধা 
তাদৃশীমেব দেবী-সদৃশীমেব গম্ভীব্রতাং গাম্ভীধ্যমবলম্বতে | 

চক্্রাবলীতি। অনেন ব্যাহারেণ সষ্টু সন্ধিগ্ধান্মি কৃত|। 
টা শাশীশাীাসাশাীস  সসপপাপ সপ সপ 

চন্দ্রাবলী। (অগ্রসর হইয়া কৃষ্ণকে অপাশগদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া, 

সম্দুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন । ) 

রুষ্ণ। (বিশ্য়ের সহিত আনন্দভরে ) অহো! কি আশ্চধ্য ! তুমি 
ব্রসালতরুব্ অন্তরালে লুকায়িত হইয়া কি করিয়া তমালতরুর মূল 

হইতে বহিষ্কত হইলে ? 
চক্ত্রাবলী। ( সভয়ে নববৃন্দার মুখের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন ) 

নববুন্দ1। দেব! এই ধে দেবী লাক্ষাতে বিরাজ করিতেছেন । 

কষ্চ। নববৃন্দে! কেবল বেশের দ্বারাই নহে, পরস্ত, অস্তবৃ ত্তির দ্বারাও ; 

যেহেতু, ইনিও তাহার ন্যায় গাস্তীর্ধ্য অবলম্বন করিয়াছেন। 
চন্ত্রাবলী । (ন্বগত ) এইরূপ বাক্যে আমি অতিশয় সন্দিগ্জ। হইলাম। 
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কৃষ্ঃ। ( নববৃন্দামবেক্ষ্য ) সত্যভামা ময়ি কথম্ ? 

(ইত্যদ্োক্তে নববৃন্দা দৃশং কুণয়তি ) 
চন্দ্রাবলী। ( সখেদং নীচৈঃ) হু বিপ্লাদং পেম্মগউরবং | 
কৃষ্ণঃ। (নিভাল্য স্বগতম্) হস্ত! কথমসৌ দেবী ? ভবতু, 

সম্বরীতুং প্রফতিয্যে। 

(প্রকাশম্) 

সতী কথমভাম! মে দেবী নাগ প্রপীদতি। 

নিদানমবিদশ সঃ খিছ্ভতে হৃদয়ং মম ॥ ৫৯ ॥ 

কষ ইতি । সত্যভাম। মহত কথম্? শ্রন্তেনাগ্য প্রসীদতীতি বক্তব্যে 

সত্যভাম। ময়ি কথম্। 

(ইত্যপ্ধোক্তে সতি ) 

চন্্রাবলী। হুঁ বিজ্ঞাতং প্রেমগৌরবম্। 
কৃষ্ণ ইতি | অভাম। অকোপনা ॥ ৫৯ ॥ 

কৃষ্ণ । (ন্ববন্দাকে অবলোকন করিক! ) সত্যভাম। আমাকে কেন? 

( এই অর্ধোক্তিতে নববৃন্দা চক্ষু সঙ্কুচিত করিলেন) 

চন্দ্রাবলী। (থেদের সহিত ধীরে ধীরে) হু" প্রেমের গৌরব 

জানিলাম। 

কুষ্খ। (অবলোকন করিয়৷ স্বগত) হায় হায়! ইনিকিদেবী! তবে 

মম্বরণ করিবার জন্য যত্ব করি। (প্রকাশ্তে) দেবী অকোপনা 

হইয়াও কেন অস্ত প্রসন্না হইতেছেন লা, ইহার কারণ লন! 

জানিয়৷ আমার হৃদয় সগ্ভই ব্যথিত হইয়া পড়িতেছে ॥ ৫৯ ॥ 
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চন্দ্রাবলী। মাহবি | কুদোসি? 

মাধবী। ( উপহ্যত্য ) এসক্ষি। 

কৃষ। ( সশঙ্কমাত্মগতম্ ) 

নিজতনোবিতনোতু সখে ! ভবান্ 
সপদি বাল-রসাল ! বিশ!লতাম্। 

বরতম্ুং পুরতস্তব তস্থৃষীং 

ন হি যথা পরিপশ্যতি রুক্সিণী ॥ ৬৪০ ॥ 

মাধবী। ভট্টিদারিএ! রসালমুলে পেক্খ অপ্ননো ছুদিঅং 

তণ্ুমং ! 

চক্্রাবলীতি । মাধবি! কুতো২সি ? 

মাধবীতি। এষাশ্মি। 

কষ ইতি । বিশালতা প্রকাণ্ডতাম্। তত্থুষীং স্থিতাম্ ॥ ৬০ ॥ 

মাধবীতি । ভর্ভূদারিকে ! রসালমূলে পশ্ঠ আত্মনে দ্বিতায়াং তন্থকাম্, 

চন্্রাবলী। মাধবি! তুমি কোথায়? 

মাধবী। (নিকটে আপিয়। ) এই যে আমি । 

কষ্জ। (শঙ্কার সহিত মনে মনে )হে সথে! হে বাল-রসাল! তুমি 
নিজ তনুর বিশালত1 একবার এমন ভাবে বিস্তার কর, যাহাতে 

তোমার অন্তরালে অবস্থিতা সেই স্থন্দরীকে ক্লাক্সণী দেখিতে না 

পান ॥ ৬০ ॥ 

মাধবী । রাজকন্তে! রসালমূলে আপনার দ্বিতীয় শরীরকে দর্শন 

কর। 
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চন্দ্রাবলী। ( সমীক্ষ্য ) জুত্তং কৃখু এদং । ( ইতি নম্্রীভবতি ) 
কৃষ্ণঃ। (স্বগতম্) সহকারস্ঠ নাত্র সহকারিতা জাতাঃ ভবতু, 

কৈতবমেব সহায়ং করিষ্যে। 

€ প্রকাশম্) 
ভুগুমুননময় তাগুবিতাক্ষং 

লজ্জতাং দিবি কুরঙ্গ কলম্কঃ। 

শ্নানতাং তব সমীক্ষ্য বিদুরে 

জীবিতাদপি মমাভ্যধিকাসি ॥ ৬১ ॥ 

চন্দ্রাবলীতি। যুক্তং খন্বেতৎ। 

রুষ্ণ ইতি। সহকারস্ত আত্মন্তঃ সহকারিতা সাহাধাম। আ্শ্চতে! 

রসীলোহমৌ নহকারোহতিসৌরভ ইতামরঃ । 

তুগমুন্নময় ইতি । তুগুং মুখম্। তাগুবিতে অক্ষিণী যত্র তৎ। 

দিবি আকাশে । কুরঙ্গকলঙ্কশ্চন্দ্রঃ | বিদূরে হুঃখং লভে । জীবিতাৎ 

জীবনাৎ ॥ ৬১ ॥ 

চন্দ্রাবলী। (ভাল করিয়৷ দেখিয়া ) ইহা নিশ্চয় উপযুক্ত হইয়াছে । (এই 
বলিয়া! নত হইলেন ) 

কৃ্চ। (শ্বগত ) এ স্থানে সহকারের দ্বারা কোনও সাহায্য হুইল নাঃ 

যাউক, এখন েকতবকেই সহায় কত্রি। 

( প্রকাশ্তে ) দেবি! চঞ্চললোচনশালী তোমার বদনখানি 

উত্তোলন কর, তোমার এই মুখচন্দ্র দেখিয়া মুগল্সাঞ্চন চন্দ্রদেব লজ্জিত 

হইল, তোমার বদনচন্ত্র মলিন দেখিয়া বড়ই হুঃখ হইতেছে, যেহেতু, 

তুমি আমার জীবন হইতেও অধিক॥ ৬১ ॥ 
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মাধবী । দেঅ! ইমাণং পেম্মকোমলাগং অক্ষরাণং ম৷ কৃখুণং 

অহিরূবং জাণাহি, জং এসা সচ্চা ৭ হোদি। 

কৃষ্ণ । সাধু সাধু, মাধবিকে ! সাধু, মদীয়-হৃদয়াশঙ্কা তয় 

নিরস্তা, তদিন্দ্রজালাভিজ্ঞয়া নববৃন্দয়ৈব নির্িতেয়ং মায়িকী 

দেবী, রসালমূলবপ্তিনী খলু সত্য! । 

(ইতি সসম্ত্রমেণাআ্রমুপেত্য সান্ুনয়ম্) 

অন্তঃপ্রসাদ-স্থধয়! প্লিবনাদিশুদ্ধ 

গুদ্ধান্ততত্মভিতঃ স্বয়মাগতাসি । 

মাধবীতি । দেব! এবাং প্রেমকমলানাং অক্ষরাণাং মা খলু এতামভিরূপাং 

জানীহি, যৎ এষ। সত্য ন ভবতি । 

অন্তরিতি। শুদ্কাস্ততঃ অন্তঃপুরাৎ। অন্তঃকরণে প্রসাদ এব সুধা তয়া 

মাধবী । দেব! ইহাকে তোমার প্রেমকোমল অক্ষর সকলের যোগ্য 

বলিয়া বুঝিও না, কারণ, ইতি সত্য নহেন। 

কৃষ্চ। মাধবিকে ! সাধু সাধু, তুমি আমার হাদয়ের আশঙ্ক। নির্ত 

করিলে। ইন্দ্রজালাভিজ্ঞা নববৃন্দাই বুঝি তবে এই মায়াময়ী 

দেবীমৃত্তি নির্মাণ করিয়াছে, আর বসালমূলবর্তিনী মুর্তিই বুঝি 
সত্যা। 

( অতএব আত্মমূলনিকটে গমন করিয়! অনুলয় সহকারে ) 

দেবি! হৃদয়ের সম্তোষরূপ অমৃতের দ্বার! প্লাবিত হইয়া তুমি 

বিশুদ্ধ! হইয়াছ, এই জন্তই তুমি অন্তঃপুর হইতে নিজেই এখালে, 
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এতাং বুথ! প্রথয়সি প্রবলামকাণ্ডে 

কিং কুগ্ডিনেশ্বরস্থতে ! ময়ি মানমুদ্রাম্ ॥ ৬২ ॥ 

নববৃন্দা। দেব! মাধবীপার্ষে দেবী। 
কৃ । নববৃন্দে ! তহি কিমিয়ং রসালমুলে মায়িকী ? 

নববৃন্দা। ন মায়িকী, কিন্তু দেব্যাঃ কাচিদেষা প্রিয়সখী, সত্যা 
নাম। 

কৃষ্)। অহো! গভীরতা দেবীকারুণ্যনির্ঝরাণাং ফৈরালী- 

জনেহপি সারূপ্যান্বতং প্রণীয় বাঢ়ং ভ্রমিতোহস্যি। 

প্রবনাৎ বিশুদ্ধ! মালিন্তািরহিতা । অকাণ্ডে অসময়ে । হে কুণ্ডিনেশ্বর- 

স্থতে! হেদেবি! ॥৬২॥ | 

কৃষ্ণ ইতি। গভীরতা গান্তীর্য্যম্। প্রণীয় প্রকর্ষেণ নীতা । 

আসিয়াছ, অতএব হে কুগ্ডিনেশ্বরন্ূতে ! অসময়ে আমার প্রতি বৃথ৷ 

কেন এই প্রবল মানমুদ্রার বিস্তার করিতেছ ? ॥ ৬২ 

নববৃন্দা। দেব! মাধবীর পার্থ দেবী অবস্থিতা | 

কৃষ্ণ । নববৃন্দে! তাহা হইলে কি এই রসালমুলেই দেবীর মায়াময়ী 

আকৃতি? 

নববৃন্দা । মায়াময়ী নহেন, ইনি দেবীর সত্যভামানাম়ী কোনও প্রিয়সখী | 
কৃষ্ণ । আহে! ! দেবীর করুণামূত-নিঝরের কি গভীরত। ! যেহে, 

উহ! দ্বার! সখীজনকে সাবরপ্য প্রদান করায় আমিও অতিশয় বিত্রাণ্ 

হুইয়াছি । 
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রাধা । (স্বগতম্) ইদেো নীস্সরণং কৃখু সরণং। 

(ইতি নববৃন্দয়া সহ নিক্ষান্তা ) 

চন্দ্রাবলী। (সোত্প্রাসম্মিতম্) 
কজ্জল-সামলমজ্ঝং পল্প অসোণুজ্জলং মুউন্দস্স। 

গুঞ্শফলম্বব অহরং মাহৰি! দট্ঠুণ ণন্দামি ॥ ৬৩ ॥ 
রুষণ | দেবি! মান্তথা শঙ্কিষ্ঠাঃ, সমাত্রায়মানাদামোদিনঃ 

শৈলশিলাখণ্ডাঁৎ কস্ত,রী বিলগ্রা। 

রাধেতি। ইতে! নিঃসরণং খলু শরণম্। 

চন্দ্রাবলীতি। কজ্জল-গ্তামমধ্যং পল্লবশোণোজ্জলং মুকুন্দস্ত গুঞ্জা-ফল- 

মিব অধরং মাধবি ! দৃষ্টা। নন্দামি ॥ ৬৩ ॥ 
কষ্ণচ ইতি। আমোদিনঃ সুগন্থিনঃ | 

গাধা । (স্বগত) এখান হইতে নির্গমন করাই আমার একমাত্র 

উপায় । ( এই বলিয়া নববৃন্দার সহিত নিন্্রমণ ) 

চক্ত্রাবলী । ( উৎপ্রাস সহকারে মৃদ্রহান্ত করিয়া ) মাধবি ! কঞ্জলশ্তামল- 

মধ্য নবপল্লব তুল্য গুঞ্জাফলের স্তায় অধর দর্শন করিয়া আমি বিশেষ 

আনন্দিত হইলাম ॥ ৬৩॥ 

কষ$। দেবি! অন্যরূপ আশঙ্কা করিও না, স্থগন্ধী তেলশিলাখণ্ডের 

আপ্রাণ করায় তাহা হইতে কন্ত,রী লাগিয়৷ থাকিবে। 

৩ 
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চক্দ্রাবলী। দেঅ! আকোমারং সুট্ঠ অজ.ঝাবিদক্ষি, তা অলং 
ইমিণ অজ.ঝাবণপরিস্সমেণ। ্ 

মাধবী। ভত্রিদারিএ! ওসরে উবস্সপ্লিণিজ্জা ঈস্সরা হোন্তি, 
তা অগহিগ্লাণং অন্জাণং শীদিপ্নবন্ধাদিকমং কৃখমাবেহি 
ছুআরবদীণাধং। 

কৃষ্ণঃ। মাধবি! চিত্রা তে প্রকৃতিঃ, যা ধৃতজিন্গগীভাবাপি 

নকুলীনাং চধ্যা মুর্দিগিরতি। 

চন্দ্রাবলীতি। দেব! আকোৌমারং সুষ্ঠু অধ্যাপিতাস্মি, তদলমনেন 
অধ্যাপনপারশ্রমেণ। 

মাধবীতি। ভর্তৃদারিকে ! অবসরে উপসর্পণীয়াঃ ঈশ্বরা ভবস্তি, তদনভি- 
জ্ঞানাং আস্মমকং নীতি প্রবন্ধাতিত্রমং ক্ষময় দ্বারবতীনাথম্। 

কৃষ্ণ ইতি। যা ভবতী প্রকৃতির অজিন্ধগীভাব। অকুটিলীভাবা। পক্ষে; 
সপাঁভাবা। কুলীনাং কুলাঙগনানাম্। পক্ষে, নকুলীনাং নকুলম্ত্রীণাঘ্ঃ 
চর্য্যাং চরিত্ত্রম্। 

চন্দ্রাবলী । দেব! কৌমারকাল হইতেই অধ্যয়ন করিয়াছি, অতএব 

এখন আর আপনার অধ্যাপন-পন্রিশ্রমের আবশ্তক নাই। 

মাধবী । রাজকন্তে! অবসরক্রমেই ঈশ্বরগণের উপাসনা! করিতে হয়। 

অতএব আমাদের অনবধানত| বশতঃ যে নীতি প্রবন্ধ অতিক্রান্ত 

হইয়াছে, তজ্জন্ ঘারকানাথের নিকট ক্ষম৷ প্রার্থনা কর । 

কষ মাধবি! তোমার প্রকৃতি অতি বিচিত্র, যেহেতু তুমি সপাঁর ভাব 

অবলম্বন করিয়া নকুলন্ত্রীর চরিত্র প্রকাশ করিতেছ। 
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(ইত্যগ্জলিং বন্ধা! ) 
অস্ভ প্রসীদ দেবি ! প্রাণীধিকবল্পভে ! সহসা । 

স্পৃশতি ন চন্দ্রকলাঞ্চ ত্বাং চন্দ্রাবলি! তমঃ কিমুত ॥ ৬৪ ॥ 

মাধবী । অলং ইমিণ! সন্থোহণেণ, জং এস ৭ সচ্চভাম]। 

কৃষ্ণ । সখি! সত্যমাথ, যদেষ নাপত্যকোপা দেবী। 

নন্দ্রাবলী। দেঅ! তুক্ষ সন্কুইদং পেক্ৃখিঅ চ্চেঅ দুএমি, তা 

পসীদ শীস্সঙ্কং কীলেহি, এসা অন্তেউরং গচ্ছেমি। 

(ইতি সপরিজনা নিন্ছ্ান্ত! ) 
সস সপ সপ পা পাশা শী টি শা ৮ চি ০৭ হল এ শি শীশাশী শী শী শা শীত সী পাট | শী সি শাীশীপ্পি ৮ শা শি শি সিসি 

অগ্ভেতি। সহসা হাসেন হাণ্তেন সহ বর্তমান) পক্ষে, সহসা হঠাৎ। 

তমো৷ ব্রাহুশচন্দ্রকলাং ন স্পূশতি | হে চন্ত্রাবলি! ত্বাং ন স্পৃশতীতি 

কিমুত বক্তব্যম্? পক্ষে, তমঃ ক্রোধঃ ॥ ৬৪ ॥ 

নাধবীতি । অলমনেন সন্বোধনেন, যত এষা ন সত্যভামা | 

চন্দ্রাবলীতি। দেব! তব সঙ্কোচিতাং প্ররেক্ষা এব হছুনোমি, তৎ প্রসীদ 

 ক্রীড়ঃ এষ অস্তঃপুরং গচ্ছামি । 
শা স্পা পিপপসপাশীিপপ শপে সপ পপপসপী পপ পা পপ পাপা সপপাপপাপী পাস পাপা 

( ইহা বলিয়া অঞ্জলিবন্ধন করিয়া ) 

হে প্রাণাধিকে ! প্রিয়তমে ! হে দেবি! অ'জ আমার প্রতি 

প্রসন্ন। হও, ব্লাহু সহপা! চন্দ্রকলা স্পর্শও করিতে পারে না, অতএব 

চন্দ্রাবলীকে স্পর্শের কথা আর কি বলিব ? ৬৪ ॥ 

মাধবী । এরূপ সম্বোধনে প্রয়োজন নাই, যেহেতু ইনি সত্যভাম! নহেন। 
কষ্ত। নথি! সত্যই বলিয়াছ, যেহেতু, এই দেবী সত্যই অকোপনা। 
ন্্রাবলী। দেব! আপনার সঙ্কোচ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, 

অতএব আপনি প্রসন্ন হইয়! নির্ভয়ে ক্রীড়া করুন) এই আমি অস্তঃপুরে 

চলিলাম। ( এই বলিয়া পরিজন সহ প্রস্থান) 
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কৃষ্ণ । গতাবরোধং দেবী তদ্বয়মপি গচ্ছাম। 

(ইতি পরিক্রম্য ) 

রাধা মদানন-তরঙ্গদপাজকোটিঃ 

ক্রীড়া প্রসঙ্গভরভঙ্গ-বিবণবিক্তা । 

দেবীং বিলোক্য সহসা নমিতোত্তমাঙ্গা 

মাকন্দগুটতন্ুরাশ্রয়তে মনো মে ॥ ৬৪ ॥ 

(ইতি নিজ্ঞান্তঃ) 

(ইতি নিক্ান্তাঃ সর্বেব ) 

॥ *% ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে চিত্রদর্শনো 

নাম নবমোহসঙ্কও ॥ *॥৯॥%॥ 

কৃষ্ণ ইতি । মদাননে তরঙ্গস্তী অপাঙ্গ-কোটিরধন্তাঃ । ক্রীড়াপ্রসঙ্গভবস্য 

ভঙ্গেন বিবর্ণং বক্ত,ং যন্তাঃ সা। মাকন্দেন গুড়া তন্র্যন্তাঃ সা ॥ ৬৪ ॥ 

॥ * ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে নবমোইঙ্কঃ ॥ ক ॥ 

কৃষ্ণ । দেবী অস্তঃপুরে গেলেন, তবে আমরাও যাই (এই বলিয়! ভ্রমণ 

করিতে করিতে ) শ্রীরাধ৷ আমার মুখের প্রতি অপাঙগতরঙগ নিক্ষেপ 

পূর্বক ক্রীড়া-প্রসঙ্গ-ভঙ্গে বিবর্ণমুখী হইয়। দেবীকে দেখিয়া মস্তক 

অবনত করিয়া! আঘ্রবৃক্ষে লুকায়িত হইয়া আমার মনকে আশ্রর 

করিলেন। 

( এই বলিয়! প্রস্থান ) 

সকলের প্রস্থান. 

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকে চিত্রদর্শন নামক নবম অঙ্ক ৷ 



দশমোহহ্কঃ 

(ততঃ প্রবিশতো যুবত্যো ) 

তুলসী । সখি মালতি! কাপি মঙ্গলবার্তী কর্ণপদবীং কিং 

তবারূঢা ? 

মালতী । সহি তুলদি! কীরিসী সা। 

তুলসী। সা ভগবতী পৌর্ণমাসী সবকুটুম্বং গোষ্টেশ্বরমাদায় 
সৌরাষ্টরং প্রবিবেশ। 

মালতী। (সানন্দম্) হল! মাহবীচউস্সালং গছ ণং 

স্থহবুত্তং রাহিআএ নিবেদিস্সং। 

1 (ুবত্যো তুলমীমালত্যো) 
তুলসীতি। দেবীত্বাৎ সংস্কতমাহ। 
মালতীতি। মান্ষীত্বাৎ প্রাক্কৃতমাহ, সখি তুলসি! কীরূশী সা? 

মালতীতি। সখি! মাধবীচতুঃশালং গত্বা এতৎ শুভবৃত্ান্তং রাধিকায়ৈ 

নিবেদয়িষ্যামি 

শি শি পট পাশা শপ 

( অনস্তর যুবতীদ্ধয়ের গ্রবেশ ) 

তুলসী । সখি মালতি! কোনও মঙ্গলবার্তী কি তোমার শ্রুতিগোচর 

হইয়াছে ? 

মালতী । সখিতুলপি ! কি প্রকার মঙ্গলবার্ত। ? 

তুলসী । ভগবতী পৌর্ণমাসী কুটুন্বগণের সহিত গোষ্টেখর নন্দকে লইয়া 

সৌরাষ্্রদেশে প্রবেশ করিয়াছেন । 
মালতী । (আনন্দভরে ) সখি! মাধবীচতুঃশালায় গমন করিয়া এই 

শুভ বৃত্তান্ত রাধিকাকে জানাহব। 
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তুলসী। সরলে! নাধুনা মাধবীচতুঃশালে রাধিকা । 

মালতী। তদে! কাহং এপ। ? 
তুলসী। তত্র চিত্রদর্শন-॥দবসে দেব্যা কেলিলক্ষণাবলোকনেন 

পরিহস্য সা খলু শুদ্ধান্তমুপনীতান্তি। 

মালতী । কেরিসং পরিহসিদং ? 

তুলসী স্তনে কীরৈর্মন্ে তব নিবিড়য়া দাড়িমধিয়া 
তথ বিহ্বভ্রান্ত্য1 ক্ষতমধরমধ্যে কৃতমিদম্। 

মযুরৈমালেয়ং ব্যদলি ফণিবুদ্ধ্যা মণিময়ী 

বনাস্তর্বাসস্তে ভগিনি! হৃদয়ং মে ব্যথয়তি ॥ ১ ॥ 

মালতীতি। তর্দ৷ কুত্র এযা? 

মালতীতি। কাদৃশং পরিহপিত ম্? 

তুলসীতি। ভ্রান্তিমানলঙ্কারোহম়ম্ ॥ ১ ॥ 

তুলসী । সরলে! রাধিক1 এখন মাধবীচতুঃশালায় নাই। 

মালতী । তবে তিনি কোথায়? 

তুলসী । সেই চিত্রদর্শনদিনে দেবী কেলিলক্ষণ দেখিতে পাইয়া পরিহাস 

করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়াছেন। 

মালতী । কিরূপ পরিহান করিলেন ? 

তুলপী। ভগিনি! বোধ হইতেছে, সমুন্নত দাড়িম্ববুদ্ধিতে তোমার স্তনে 

এবং বিশ্বফল জ্ঞান করিয়া! তোমার অধরমধ্যে শুকপক্ষীগুলি এইবপ 

ক্ষত করিয়াছে, ময়ূরগণও ফণিবুদ্ধিতে বিভ্রান্ত হইয়া তোমার এহ 
মণিময়ী মাল! বিদলিত করিয়াছে । অতএব এই প্রকারে তোমার 

এই বনবান আমায় হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে ॥ ১॥ 
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মালহী। হসিজ্জট পাম, তহবি লঙ্তুঈ চ্চেঅ সোহগ্গেণ গুরুঈ। 
তুলসী । সত্যং ব্রবীমি, পশু পশ্য, 

করৈস্তিরস্কতা সহত্রবশ্মিং 
| পরঃ সহটৈরিহ কৌস্তুভস্য | 

সঙ্গায় যুক্তিং হরিরদা তস্থা 

কুর্ববন্নসৌ তিষ্ঠতি সৌধপুণ্ঠে ॥ ২ ॥ 
তদাঁবামপি স্ববাটিকাং প্রয়াব। 

(ইতি নিজ্জান্তে ) 

মালতীতি। হস্ততাং নাম, তথাপি লী কনিষ্ঠা এব সৌভাগ্যেন গুবর্বা, 

সতা ইতি শেষঃ। 

তুলসীতি। কোস্তৃভন্ত পরঃ সহস্র: সহম্মাদপি পরৈঃ কিরণৈঃ সহশ্ররশ্মিং 
সুর্যাং তিরস্কৃত্য হরিরগ্য তন্তা রাধায়াঃ সঙ্গায় যুক্তিং কুর্ববন্নসৌ ইহ 

সৌধপৃষ্ঠে তিষ্ঠতীতানয়ঃ ॥ ২॥ 

মালতী। হাসুন, কিন্ত তথাপি ইনি কনিষ্ঠ! হইয়াও সৌভাগাবশতঃই 

গরীয়সী হইয়াছেন। 

উুলসী। সত্য বলিতেছি, দেখ দেখ-_শ্রীরুষ্ণচ আজি কোস্তভের শ্রেষ্ঠ 
সহআ্রাধিক রশ্মি দ্বারা সহজ্বরশ্মি সুর্ধদেবকে তিরস্কৃত করিয়! শ্রারাধার 

সঙ্গলাভের জন্ত যুক্তি করিয়া সৌধপুষ্ঠে অবস্থান করিতেছেন ॥ ২ ॥ 

অতএব আমরাও নিজ নিজ বাটীতে প্রস্থান করি । 

(ইহা বলিয়া! প্রস্থান ) 
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বিক্ষম্তকঃ | 
(ততঃ প্রবিশতি কীরাবলম্বজান্ুনদ-দপ্ডিকা-মণ্ডিত- 

পাণিন৷ 'বিদুষকেণোপাস্যমানঃ কৃষ্ণঃ ) 

কৃষণঃ। স্েহেন দীগ্তাপি তমঃ প্রিয়া মে হর্ত,ং বিদর্ভেন্্ন্থুতোপরুদ্ধা। 

শক্তিং ন ধত্তে কলসীপরীত। প্রদীপরেখেব নিকেতনস্থ ॥৩॥ 

মধুমজলঃ। মা কৃখু উচ্চং তণাহি, সববদো সগারী এখ দেঈ- 

পরিঅণো। 

বিষম্তক ইতি। বিষ্ষস্তম্ত লক্ষণমুক্তং যথা “বৃত্তবর্তিষ্যমাণানাং কথাংশানাং 

নিদর্শকঃ। সংক্ষেপাদ্স্ত-বিকস্তে৷ মধ্যপাত্র প্রয়োজিতঃ |” 

কৃষ্ণ ইতি । ন্নেহেনানুরাগেণ ৷ পক্ষে, ঘ্ৃতার্দিনা। তমে৷ হৃদয়মালিন্তম্। 

পক্ষে ধ্বাস্তম্ ॥ ৩ ॥ 

মধুমঙ্গল ইতি। মা খলু উচ্চং ভণ, সর্বতঃ সঞ্চারী অত্র দেবী-পরিজনঃ। 

বিফম্তক। 

( অতঃপর সুবর্ণ-দণ্ডোপরি অবস্থিত শুকপক্ষীকে হস্তে লইয়া বিদূষক 
ও তৎকর্তৃক উপান্তমান শ্রাকৃষের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ । আমার এই প্রিয়৷ ন্নেহে উদ্দীপিত1 হইলেও বিদর্ভন্তা কর্তৃক 

অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ! হওয়ায় কলদীর মধ্যে আবৃত প্রদীপের শিখার 

যেমন বাসগৃহের অন্ধকার হরণের শক্তি থাকে নাঃ সেইরূপ আমারও 

মনোমালিন্য হরণ করিতে সমর্থ! হইতেছেন না ॥ ৩॥ 
মধুমঙ্গল। উচ্চৈঃ্বরে কথ! বলিও নাঃ যেহেতু, এ স্থানে দেবীর পরিজন 

সকলদিকে ভ্রমণ করিতেছে । 
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কৃষ্ণ । সথে কৌন্তুত! ভবছিদ্যোতনাদত্র মামনুমাস্থস্তি, তদগ্, 

মার্দবমাপদ্স্য । 
( প্রবিশ্টা নববুন্দা ) 

নববৃন্দা। দেব! দেব্যা প্রেষিতাস্মি। 

কু নববুন্দে ! কিমিতি ? 

নববৃন্দ]। কীররাজার্থম্। 

কৃষ্ণঃ। সখে! সমপঁয় কীরেন্দ্রম্। 

মধুমঙ্গলঃ। ( নববুন্দ1-করে কীরদণ্ডিকামর্পযতি | ) 

কৃ্ণঃ। (সোৎকম্) সখি 1! নববুন্দে ! 

অগ্ঠ প্রিয়াং পরিমলোজ্ম্বলরম্যগাত্রাং 

সাত্রাজিতীতি বিদ্িতামবরোধমধ্যে । 

কু হতি | মার্দবং মৃছুতাস্। 
কৃষ্ণ ইতি। হাখেদে ! পক্ষে, হারেণাধিকাম্। বলতে উৎকণ্তে ॥ ৪ ॥ 

পপ 

কৃষ্ণ । সখে কৌন্তভ! তোমার জ্যোতিতে আমি যে এখানে আছি, 

তাহ। অন্ুমান করিতে পারিবে, অতএব অগ্ভ মুতুতা অবলম্বন কর। 

(নববুন্দার প্রবেশ) 

নববৃন্ধা। দেব! দেবী আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। 

কষ । নববৃন্দে! কি জন্তে? 

শববৃন্দা। শুঁকপক্ষিরাজের জন্য । 

কষ্ণ। সথে! শুকপক্ষীকে সমর্পণ কর। 
মধুমঙ্গল। (নববৃন্ধার করে শুকপক্ষীর দাড় অর্পণ করিলেন ) 
₹ষ্ণ। (উৎকণ্ সহকারে ) সখি নববৃন্দে! যাহার শরীর প্রিমলের দ্বারা 

উজ্জ্বল, এবং বাহার গাত্র অতি রমণীয়, ধিনি অন্তঃপুরে সত্রাজিৎকন্ত। 



€২২ ললিতমাধবনাটকম্ [ ১০ম অঙন্কঃ 

তাং রত্বকুগুডল-মরীচি পরীতগণ্ডাং 

হাঁ! রাধিকাং কলযিতৃং বলতে মনো মে ॥ & 

নববৃন্দা। দেব! ছুলভোহয়মর্থঃ প্রতিভাতি, সা খলু দেবী 

বনতুধা বঞ্চনেন স্বয়মেব চাতুরীবিষ্ঠামধ্যাপিতা, যদছ্ধ নির্ভব- 

রাগমতিব্জ্য কায়চ্ছায়ামিব সত্যতামাম করো । 

মধুমঙ্গলঃ। হামানহে! সচ্চং তরলে। এসো কোথ,হো, জং 

ণিবারিদোবি হম্মপুটঠীং বিজ্জোদেদি । 
কৃষণঃ। সখে! নামী কৌন্তভম্য গভস্তয়ঃ, তদলমুপালন্তেন। 

নববৃন্দেতি । রাধিকাদর্শ নরূপঃ, স্বপ্নমেব ভবতা। 

মধুমগ্গল ইতি । হীমানহে বিন্ময়ে! সত্যং, তরল এষ কৌন্তভঃ যং 

নিরাকুতোইপি হন্দ্যপৃষ্ঠং বিদ্যোতয়তি । 

কৃষ্ণ ইতি । গতস্তয়ঃ কিরণাঃ। 

বলিয়৷ বিখ্যাতা, ধাহার কর্ণবিলধ্িত রত্বকুণ্ডলের কিরণে গণডস্থল 

শোভিত, সেই শ্রীরাধাকে দেখিবার জন্য ব1 সেই প্রিয়াকে হারের 

হ্টায় বক্ষে ধারণ করিবার জন্য আমার মন উৎকণ্টিত হইয়াছে ॥ ৪ ॥ 

নববৃন্দা। দেব! এই বিষয়টি দুর্দভ বলিয়া তোধ হইতেছে,_দেবী 

চন্ত্রাবলীকে বহু প্রকারে বঞ্চিতা করিয়া আপনি চাতুরীবিষ্তা 

শিখাইয়াছেন, নেই জন্ত তিনি গভীর অনুরাগ প্রকাশচ্ছলে সত্যভামাঁকে 

নিজ শরীরের ছায়ার হ্যা করিয়াছেন । 

মধুমঙ্গল। কি আশ্চর্য্য! সত্যই এই কৌন্তভ বড়ই চঞ্চলঃ যেহেডু 
ইহাকে নিষেধ করিলেও এ হর্থ্যপৃষ্ঠ আলোকিত করিতেছে । 

কৃষ্ণ । সখে! উহা কৌন্তভের কিরণ নহে, অতএব উহাকে তিরস্কার 

করিয়া লাভ নাই । 
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নববৃন্দা। অর্ধ্য মধুমঙ্গল ! সেয়ং পিঙ্গল। নাম ভামায়াঃ সখী 

স্যমন্তকেন সাদ্ধমিত এবাভিবর্ততে । 

( প্রবিশ্য পিল! ) 

পিঙ্গলা। ( কৃষ্ণং দৃষ্ট| সত্রপম্) দেঅ! সামিণা সম্তাজিদেশ 
ভট্টিদারিসাএ সচ্চাএ পেসিদে এসো মণীন্দো । 

(ইতি কৃষ্ণ-করে অর্পয়তি ) 

কৃষ্ণ।। ( মণিং হৃদয়ে নিধায় সানন্দন) হস্ত! প্রিয়াপরিবারস্থয 

সঙ্গমাদস্ত তস্থাঃ সঙ্গমায় লব্ধ তীর্ঘোহন্সি | 

নববুন্দেতি। আর্য! হে মধুমঙগল ! 

পিঙ্গলামিতি। দেব! ন্বামিনা সত্রাজিতা ভর্ভৃদারিকাষৈ সত্যায়ে 

প্রেষিত এষ মণীন্দ্রঃ | 

কৃষ্ণ ইতি। তত্তাঃ প্রিয়ায়াঃ, লব্ধতীর্থোহস্মি লব্ধঘট্রোইস্মি। 

নববৃন্দ|। আর্য মধুমঙ্গল! পিঙ্গলা নামী এই সেই সত্যভামার সখা 

স্তমস্তকের সহিত এই দিকে আসিতেছে । 

(পিঙ্গলার প্রবেশ) 

পিঙ্গল।। ( কৃষ্ণকে দেখিয়া লজ্জাভরে ) দেব! প্রভূ সত্রাজিৎ পলাজকন্ঠ। 

সত্যভামাকে দিবার জন্ত এই মণীন্দ্র পাঠাইয়া দিয়াছেন। ( ইহ] 

বলিয়। কৃষ্ণের হস্তে অর্পণ করিলেন ) 

কষ্ণ। (মণিকে হৃদয়ে স্থাপন করিয়া আনন্দভরে ) হায়! প্রিয়ার 

পরিবারের যখন সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছি, খন ইহার সঙ্গের দ্বারাই তাহার 

সঙ্গলাভের উপায় প্রাপ্ত হইলাম । 



৫২৪ ললিতমাধবনাটকম্ [ ১০ম অস্কুঃ 

মধুমঙ্গলঃ। কেরিসং তং? 

কৃষ্ঃ। পিঙগলামনুসথতো মণিসঙগী 

সঙ্গতো৷ যুবতিবেশকলাভিঃ | 

আদরাদন্ুমতো নিশি দেব্য। 

তামহং রময়িতান্যি মুগাক্ষীম্ ॥ ৫ ॥ 

নবরুন্দা। সত্যং, হুর্লক্ষ্যোহয়ং বিধিঃ। 

কৃষণত। নববৃন্দে! নেদীয়সী সন্ধ্যা, ততন্তং সাধয় শুদ্ধান্তং 

বয়মত্র বিবিক্তে যোষিদ্বেশং রচয়াম। 

( ইত্যুভাভ্যাং সহ নিজ্জান্তঃ ) 

মধুমঙ্গল ইতি ৷ কীদুশং তৎ অর্থাৎ তৎ বষ্রম্। 

নববৃন্দেতি । ছুলক্ষ্যঃ ছজ্জে়ঃ। 

কৃষ্ণ ইতি । নেদীয়সী নিকটবহিনী। বিবিক্তে নির্জনে । 

( উভাভ্যাং মধুমগল-পিঙ্গলাভ্যাম্) 

মধুমঙ্গল। কি প্রকারে? 

কৃষ$খ। আমি যুবতীর বেশ ও কলাবিলাস ধারণ করিয়। মণি হস্তে লয়! 

পি্গলার অনুসরণ করত দেবী কর্তৃক" সাদরে অভ্যর্থিত হইয়া! রাত্রি 
কালে সেই মৃগাক্ষীর সহিত বিহার করিব ॥ ৫ ॥ 

নববৃন্দা । এরপ বিধান সত্যই সহজে বুঝ! যায় ন। 

কক। নববৃন্দে! সন্ধ্যা নিকটবর্িণী, অতএব তুমি অন্তঃপুরে প্রবেশ 
কর--আমরা এই নির্জনে স্ত্রীবেশ ধারণ করি । 

(ইহা বলিয়া উভয়ের অর্থাৎ মধুমঙ্গলের ও পিলার সহিত প্রস্থান) 
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নববুন্দা । ( পরিক্রম্য ) ইয়ং সহপরিবারা সত্যয়ালঙ্কতদক্ষিণপার্শা 

দেবী মণিমন্দিরে নিবিষ্টা বিরাজতে । 
( ততঃ প্রবিশতি তথাৰিধ! চক্দ্রাবলী ) 

চন্দ্রাবলী। ( সনন্ম-ন্মিতম্) সহি সচ্চে! মএ গন্ভীরগোরবেণ 

অন্তেউরে লালিদাবি বণমালাসহবাসসোক্খং চ্চেম স্ুমরস্তী 

হরিণীবব কীস উবিবগগাসি ? 

রাধা। (বিহস্য সাকৃতম্) দেঈ! এখ সঅলসোক্খং সংরোহণে 
অবরোহে কিং মে বণমালাসঙ্গাহিলাসেণ। 

চন্দ্রাবলীতি । দখি সত্যে! ময়! গম্ভীরগৌরবেণাস্তঃপুরে লালিতাপি বনমালা ৷ 

পক্ষে, বনশ্রেণী-সহবানসৌখ্যমেব ম্মরন্তী হরিণীব কল্মাদঘিগ্রাসি ? 
রাধেতি। দেবি! অত্র সকলসৌখ্যং সংরোধনে কিং মে বনমালাপঙ্গাভি- 

লাষেণ ? 

নবরন্দা। (অগ্রসর হইয়) এই যে দেবী পরিজনবর্গে পরিবৃত। হইয়া 

সত্যভাম। দ্বার। দক্ষিণ পার্শ্বে স্থশোভিতা। হইয়া মণিমন্দিরে তন্ময়ভাঁবে 

বিরাজ করিতেছেন । 

( তথাবিধ! চন্দ্রাবলীর প্রবেশ ) 

চন্ত্রীবলী। (কৌতুকহান্ত সহকারে ) সথি সত! আমি গুরুতর 
গৌরবভরে তোমাকে অন্তঃপুরে লালন-পালন করিলেও তুমি বন- 
মালায় ( অর্থাৎ বনশ্রেণীর পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে বিরাজিত বনমালার ) 

সহিত এককত্রবাসের সখ শ্ররণ করিয়া! কেন হরিণীর স্তায় উতৎকণ্ঠিতা 

হইতেছ ? 

রাধ!। ( অভিলাষভত্রে হান্তপূর্বক ) দেবি! সকল মুখের আবাসস্থল 

এই অবরোধে আমার বনমালার সঙ্গের অভিলাষ হইবে কেন? 
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নববুন্দা। ( উপস্থত্য ) দেবি! পোহয়ং কামরূপার্দানীতঃ শ্রুত- 

পুর্বন্ত্য়া কীরেন্দ্রঃ। 

চন্দ্রাবলী ! (সানন্দম্ ) নু পরিতুট্ঠন্ষি, জং আইদি স্থন্দরো 

এসো । 

নববৃন্দা। দেবি! মেধাসম্ৃদ্ধিং ধারয়ন্ প্রকৃতিস্থন্দরঃ | 

চন্দ্রীবলী। সোবিছুল্প! পাইমদালিমীফলেহিং ণন্দেহি কীরন্দং। 

কঞ্চুকী। বখাদিশতি দেবি! 

(ইতি সকীরে নিক্দরান্তঃ ) 
সস পপ এস 

চন্দ্রাবলীতি। সুষ্ঠু পরিতুষ্টাম্মি, যদাকৃতিস্ন্দর এষঃ। 
চন্দ্রাবনীতি । সৌবিদল্পঃ কঞ্চুকী। খোজা ইতি প্রসিদ্ধ । সৌবিদল্ল- 

কঞ্চুকি পাবিত্যমরঃ | অন্তঃপুরচরে। বিপ্রঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে ইতি 

কোধষাস্তরম্। পাকিমদাড়িমফণৈনন্দয় কীরেন্দ্রম্। 

নববৃন্দা। (নিকটে আপিয়৷) দেবি! কামরূপদেশ হইতে আনীত বে 

শুকপক্ষিরাজের বথ শুনিয়াছিলেন-_এই সেই । 

চন্ত্রাবলী। ( আনন্দস্বরে ) আমি অত্যন্ত সন্থুষ্ট হইলাম, যেহেতু ইহার 
আকৃতি অতি সুন্দর । 

নববৃন্দা। দেবি! অতিশয় মেধা ধারণ করায় ইহার প্রতিও সুন্দর | 
চন্দ্রাবলী। হে কঞ্চুকিন্! পকদাড়িম্বকলের দ্বারা এই শুঁকরাজকে 

আনন্দিত কর। 

কঞ্চকী। দেবি! আপনার যাহ আজ্ঞা। 

( ইহ! বলিক্! শুকপক্ষীর সহিত প্রস্থান ). 
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(ততঃ প্রবিশতি প্রমদাবেশধারিণা কৃষ্ণেন পিঙ্গলয়! 
চানুগম্যমানো মধুমজলঃ ) 

মধুমঙগলঃ। ( পরিক্রম্য ) দেঈ ! সত্াজিদেণ সচ্চাএ সমন্ত মং 

দাহুং প্রহিদা এস! ইখ্খিমাজুঅলী। 

চক্দ্রাবলী। ( কুষ্ণমবেক্ষ্য স্বগতম্) অন্মহে'! স্থন্দেং ইমাএ। 

(প্রকাশম্) কা এসা সামমুজ্জ্রল! সুন্দরী কান্ভিকন্দলীহিং মম 

অলিন্দং ইন্দণীলমঅং করেছি । 

নববুন্দা। দেবি ! সৌভাগ্য ভাগসৌ রথাঙ্গী নাম সত্যায়াঃ সবয়াঃ। 

মধুমঙ্গল ইতি। দেবি! সত্রাজিত। দতায়ে স্তমন্তকং দাতুং প্রহিত। 

এষ স্ত্রীধুগলী । 

চন্দ্রাবলীতি । আশ্চর্য্য সৌন্দর্ধামন্তাঃ ! কা এষ। গ্তামলোজ্জল। হন্দরী 
কান্তিকন্দলী ভিমমালিন্দং ইন্দ্রনীলময়ং করোতি। 

নববৃন্দেতি। মৌভাগ্যভাগিতি স্ত্রী-পুংসয়োঃ সমানরূপম্। অসাবিতি তথা। 

রথাঙ্গীতি স্ত্িয়ামীপ পুংস্তর্থে ইন্। সবয়৷ ইতি দ্ধয়োঃ সমানরূপম্। 
পাপে শশী সপাপাশীতিট 

( অতঃপর স্ত্রীবেশধারী কষ্ণের ও পিঙ্গলার পশ্চাতে মধুমঙ্গলের প্রবেশ ) 
নধুমঙগল। দেবি! সত্যভামাকে ভ্তমস্তক মণি দান করিবাক জন্য 

সত্রাজিৎ এই স্ত্রীযু্গলকে প্রেরণ করিয়াছেন । 

চন্দ্রাবলী। (শ্রীরুষ্জকে দেখিয়৷ স্বগত ) আহা! ইহার কি আশ্চর্য্য 

সৌন্দধ্য ! (প্রকাণ্তে ) এই উজ্জল শ্ামবর্ণা স্থন্রী কে? 
ইনি যে স্বীয় কাস্তিসমুহ দ্বাগাঁ আমায় অলিন্দকে ইন্দ্রনীলমর করিয়! 

তুলিয়াছেন। 

নববৃন্দা। দেবি! এই সৌভাগ্যভা।গনী রথাঙ্গী লামে প্রপিদ্ধা সত্যার 

বয়স্য। | 
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রাধা । ( কৃষ্ণং পরিচিত্য স্মিতং করোতি ) 

মাধবী। অজ্জ মনুমঙ্গল! এসা সামলা ্বষ্ঠু অগন্ঠিদা ণম- 
বহুবিঅ অস্তেউরে কীস লজ্জেদি ? 

পিঙ্গলা । সহি! বাটং সঙ্কোইণী ইমাএ পইদী। 

নববুন্দা। ( দেবীং বিলোক্য ) 

মুহুরুত্সুকধীরপি ত্বদগ্রে 

ত্রপতে বক্তমসৌ সখীং রথাঙ্গী। 

তদিমাং প্রিয়লোকসঙ্গ কামাং 

প্রহিণু ন্বর্ণনিকেতনায় ভামাম্॥ ৬॥ 

মাধবীতি। আর্য মধুমঙ্গল! এষা শ্ঠামল! সুষ্টু অবগুন্ঠিতা নব-বধুরিব 
অন্তঃপুরে কন্মাল্লজ্জতে ? 

পিঙ্গলামিতি । সখি! বাঢ়ং সক্কোচিনী অন্তাঃ প্রক্কাতিঃ | 

নববৃন্দেতি । উত্স্থকধীরিতি দ্বয়োঃ সমানরূপম্। প্রিয়লোকো। রথাঙ্গী তশ্ত 

সঙ্গে কামে যস্ত্ান্তাং প্রহিণু প্রস্থাপয় ॥ * ॥ 

রাধা । (শ্রীরুঞ্জকে চিনিতে পারিয়। মুদ্হাস্ত করিলেন ) 

মাধবী । আর্ধ্য মধুমঙ্গল। এই শ্টামলা ভাল করিয়া অবগ্ুন্তিতা হইয়াও 

অন্তঃপুরে নবধধূর স্তায় লজ্জা প্রকাশ করিতেছে কেন? 

পিঙ্গলা। সথি ! হহার প্রকৃতি অতিশয় সক্কোচশীল। 

নববুন্দা। (দেবীকে অবলোকন করিয়া) এই রথাঙ্গী বারম্বার উৎসুক! 

হইলেও তোমার সম্মুখে সঙ্গীর সহিত সম্ভাষণ করিতে লজ্জা অনুতব 

করিতেছে, অতএব প্রিয়ব্যক্তির সঙ্গ-অভিলাষিণী সত্যভামাকে 

স্বর্ণনিকেতনে প্রেরণ কর ॥ ৬ ॥ 
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চন্দ্রাবলী। সহি সচ্চে! স্অগ্রমন্দিরং গছুঅ আলিঙগীমদ্ 

রহঙগী | ৃ 

রাধা । ( স্মিত্বা) জধ। আণবেদি দেঈ | 

(ইতি কৃষ্জেন সমং সপরিবার! নিষ্্রান্তা ) 

চন্দ্রাবলী। মাহবি! স্মদং মএ, বহিণীএ রাহিআএবি রইবিদ্ব- 

সরিচ্ছং মণিরঅণং আসি। 

(নেপথ্যে )। (ন্মেহেন দীণ্ডেত্যাদদি ) 

চক্্রাবলীতি ! সখি সতো! স্থবর্ণমন্দিরং গত্বা আলিঙ্গযতাং বথাঙ্গী | 
ভবত্যেতি শেষঃ ৷ 

রাধেতি। যথা আজ্ঞাপয়তি দেবী । 

চক্্রাবলীতি । মাধবি! শ্রুতং ময়। ভগিস্তা রাধায়৷ অপি রবিবিশ্বস্ত সদৃশং 
মণিরত্রমাসীৎ। রত্বশব্দোইত্র শ্রেষ্টবাচকঃ। অগ্তথা পুনরুক্ততাঁ- 

দোষাপাতাৎ। 

(নেপথ্যে কৃষ্ঞোক্তচরং পদ্যং পঠতি ) 

চক্দ্রাবলী | সখি সত্যে! স্ুবর্ণমন্দিরে গমন করিয়া ব্থাঙ্গীকে আলিঙ্গন 

কর । 

রাধা । (মুছু হাপিয়া) দেবি! যাহা আজ্ঞা করিবেন। 

( কৃষ্ণের সহিত সপরিবারে প্রস্থান কর্রিলেন ) 

চন্তাবলী। মাধবি! আমি গুনিয়াছি, ভগিনী রাধিকার নিকট ন্ুরধ্য- 
বিশ্বসদৃশ একটি মণিরত্ব আছে। 

(শুকপক্ষী শ্রীকষ্ণোক্ত। পক্নেহেন দীপ্ত” পগ্ভ পাঠ করিতে 
লাগিল ) 

৩৪ 
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চন্দ্রাবলী। ( নেপথ্যাভিমুখমবলোক্য ) স্থণক্গ, এসো কীরো 

কিং পঢ়েদি। 

(নেপথ্যে )। অগ্য প্রিয়াং পরিম.লাজ্কবলরম্যগাত্রাং সাত্রা- 

জিতীত্যাদিঃ। 

চন্দ্রাবলী। ( সখেদম্) হল! ! সুদং সোদববং | 

( পুননেপিথ্যে )। ( পিঙ্গলামনুস্থতো৷ মণিসঙ্গীত্যাদিঃ) 

চন্দ্রাবলী। মাহবি! আজগ্লিদং তৃএ ? 
মাধবী। ণ কেঅলং আমন্রিদং আনলিদঞ্চ। 

চন্ত্রাবলীতি। শৃরুম, এষ কীরঃ কিং পঠতি। 

চন্দ্রীবলী। সখি! শ্রুতং শ্রোতব্যম। ময়েতি শেষঃ। 

চন্দ্রাবলীতি। মাধবি! আকর্ণিতং ত্বয়। ? 

মাধবীতি। ন কেবলং আকণিতম্ আলোকিতঞ্চ । জ্ঞাতমিত্যর্থঃ। 

চন্ত্রাবলী। (নেপথ্যাভিমুখে অবলোকন করিয়৷ ) এই শুকপক্ষী কি পাঠ 

করিতেছেন তাহ! শ্রবণ করি । 

( বেশগুহে ) ণঅগ্ঠ প্রিয়ং পরিমলোজ্জলগাত্র1” ইত্যাদি শ্লোক 

পাঠ করিতে লাগিল। 

চন্দ্রাবংলী। (খেদ সহকারে) সথি ! যাহা গশুনিবার) তাহ! শুনিলে ত? 

(পুনরায় নেপথ্যে) “পিজলামনুস্যত্য মণিসঙ্গী” ইত্যাদি শ্লোক 

পাঠ। 

চন্ত্রাবলী। মাধবি! তুমি ত+ শুনিলে? 

মীধবী। কেবল গুনি নাই, দেখিয়াছিও। 
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চন্দ্রাবলী । 

অন্তেউরে স্মিং সচ্চা৷ জই বসই 

স্বহং তদেো কহিং সহি ! মে। 

ইঅণং কুণ্িণধইণো 

পহিণোমি ঘরে উবাএণ ॥ ৭ ॥ 

মাধবী । সাহু মন্তিদং ভটিআএ! 

চন্দ্রাবলী। অন্মহে! বঞ্চণবিজ্ঞা-বেঅক্থগ্রং, জং অগ্লমত্তা অপি 

ভামিদন্ষ, তা এঠি হেমমন্দিরং গচ্ছন্ম ! 

(ইতি শ্জ্রান্তা ). 

চন্দ্ীবলীতি । অস্তঃপুরে সত্য বর্দি বসতি শুভং তদা কন্মিন সবি! মে। 

অয়্ি! এতাং কুণ্ডিনপতেঃ প্রহিণোমি গৃহে উপায়েন ॥ ৭ ॥ 
মাধবীতি। সাধু মন্ত্রিতং ভর্ভূদারি কয়া । 

চন্দাবলীতি। আশ্চর্যযং বঞ্চনবিদ্যাবৈলক্ষণ্যং যত অপ্রমত্তা অপি ভ্রমিতাঃ 

সস বয়ম্, তদেহি হেমমান্দরং গচ্ছামঃ | 

চন্্রাবলী। সখি! সত্য যদি অস্তঃপুরে বাদ করিল, তবে আমার মর্গল 

কোথায়? অতএব কোনও উপায়ে আমি হহাকে কুগ্ডিনপতির গৃহে 

প্রেরণ করিতেছি ॥ ৭॥ 

মাধবী । ব্লাজকন্তে! ভাল বুক্তি করিয়াছ। 

চন্দ্রীবলী। কি আশ্চর্য্য! বঞ্চনবিগ্কার কি বৈলক্ষণ্য! যেহেতু, 
আমরা বিশেষ সাবধান থাকিলেও বঞ্চিতা হইয়াছি, অতএব এন, 

স্র্ণমন্দিরে গমন করি । 

(ইহা বলিয়! প্রস্থান ) 
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(ততঃ প্রবিশ্বতি কৃষ্ণঃ) 

কৃষ্ঃ। (সানন্দম) 
স্বৃতন্ু ! কিঞ্চিতুদঞ্চয় লোচনে 

চলচকোরচমণ্কৃতিচুম্ঘিনী। 

শ্মিতস্বধার্চ স্বধাঁকরমাধুবী- 

বিধুরতাবিধয়েহ ধুরন্ধরাম্ ॥ ৮1 

রাঁধা। (সলজ্জম্) হ্বন্দর! অলং ইমিণা মুহমেত্তবট্রিণ 

পিঅজপেণ । 

(ইতি সংস্কৃতেন) জগতকর্ণচমণ্কারী দত্তো মে দেব! যস্তয়া। 
স মৃকঃ সাম্প্রাতং বৃত্তঃ প্রেমোড্ডভামরডিগ্ডিমঃ ॥ ৯। 

কচ ইতি। উদঞ্চয় উদবাটয়। ধুরন্ধরাং নিপুণাম্ ৮ 

রাধেতি। সুন্দর! অলমনেন মুখমাত্রবর্তিন! প্রিয়ত্বেন | 

জ্রগদিতি। স প্রেমা এবোড্ডামরভিগ্ডিমো বাগ্ভবিশেষঃ। সাম্প্রতং মুকে' 

বততঃ 1 ৯॥ 
সপ পরপর শি এ শী শিল্পা ও ৭ 

( অনস্তর কৃষ্ণের প্রবেশ ) 

ক্ষ । (আনন্দভব্রে ) হে শুনি! চঞ্চল চকোরের চমৎকারসম্পন্ন- 

কাঁরিণী লোচন্যুগল কিঞ্চিৎ উন্নমিত করঃ এবং সুধাকর-মাধুর্যের 

তিরস্কারনিপুপা! শ্রেষ্টা হাস্তন্ধ! বর্ষণ কর ॥ ৮ ॥ 
রাঁধ।। ( লজ্জ্রাভরে ) সুন্দর ! মুখমাত্রপর্ধবস্ব মিষ্টকথায় আর প্রয়োজন 

নাই। 
(অতঃপর সংস্কৃত ভাবার) কে দেব তুমি আমাকে ত্রিজগতের 

কর্ণের চমৎকৃতিসম্পারদক যে £প্রেমোন্তরেককারী ডিগ্ডিম প্রদান 

করিয়াছিলে, তাহ! সম্প্রতি নীরব হুইয়! রহিয়াছে ॥ ৯॥ 
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কৃষ্ণ । পরিয়ে! মৈবং ব্রবীঃ, 

সন্ত ভ্রাম্যদপাঙ্গভঙ্গিখুরলীখেলাভূবঃ সুক্রবঃ 

স্বস্তি স্যান্মদিরেক্ষণে ক্ষণর্মপি ত্বাম্রা মে কুতঃ। 

তারাণাং নিকুরম্বকেন বৃতয়া শ্লিষ্টেহপি সোমাভয়।! 
নাকাশে বুষভানুজাং শ্রিয়মবতে নিস্পগুতে স্বচ্ছতা ॥ ১০ ॥ 

নববুন্দা। চারুমুখি ! সোপচারেয়ং নোক্তিমুদ্রা । 

কৃষ্ণ ইতি । ভ্রাম্যতামপাঙ্গানাং ভঙ্গ্যাঃ | খুরলী অভাগঃ। অভ্াসঃ 
খুরলী যোগ্যেতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। সৈব খেলা! তন্ত। ভূবঃ স্থানানি । 

ত্বামস্তরা মে কুতঃ কন্তাঃ সকাশাত স্বস্তি স্তানন কন্যা আপি ইতা নব 

তারাণাং নক্ষব্রাণাম্ | পক্ষে, শুদ্ধমুক্তাফলানাম্। নোমাভয়! চন্দ্রদীপ্ত্য।) 

পক্ষেঃ চন্দ্রাবলা!। আকাশে নভসি। পক্ষেঃ আ সম্যক কাশতে 

ইতি) আকাশোইহহং তন্মিন্ময়ি । বৃষে বুষরাশো স্থিতো৷ ভামনুন'ষভানুত্ত- 

স্মাজ্জাতাং শ্রিয়ং কান্তিম। পক্ষেঃ বুষভামুগগোপবিশেষস্তশ্াজ্জাতাং 

শ্রিয়ং লক্ষ্মীং শ্রীরাধামিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥ 

নববুন্দেতি। মোঁপচার| অন্যতুলাত্ববিধানমুপচারস্তৎপহি তা, কিন্ত যথা 

যখৈব। 

কুষ্জ। পরিয়ে! এরূপ কথা বলিও না, হে মদিরেক্ষণে ! চঞ্চল অপা- 

ভঙ্গি অভ্যাসক্রীড়ায় সুপটু বহু সুনয়ন! সুন্দরী থাকিলেও তোমা 

ব্যতীত আমার ক্ষণকালও মঙ্গলের সম্তীবন। কোথায়? আকাশ 

তারাবলী-পরিবৃত চন্দ্ররশ্মিতে আলিঙ্গিত হইলেও বৃষরাশিস্থ হুর্ধোর 
কান্তি ব্যতীত আর কিছুতেই তাহার স্বচ্ছতা সম্পাদিত হইতে 

পারে না॥ ১০ ॥ 

নববৃন্দা। চারুমুখি! এ কথ! উপচার নহে, সত্যই বটে। 
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কৃষ্ণ। প্রিয়ে! ত্বদাস্তং পশ্যতো মে নোপমানবস্ত,নি হৃদয়- 

মারোহস্তি। 

যত এস 

ধত্তে ন স্থিতিযোগ্যতাং চরণযোরক্কেহপি পঙ্কেরুহং 

নাপ্য্গুষ্ঠনখস্ রত্ুমুকুরঃ কক্ষাস্থ দক্ষায়তে। 

চগ্ড! ত্বম্থুখমণ্ডলস্ত পরিতো নির্দুঞ্নেহপাঞ্জস 

নৌচিত্যং ভজতে সমুজ্জলকলা সান্দ্রাপি চন্দ্রাবলী ॥ ১১ ॥ 
' (প্রবিশ্ঠা মাঁধব্যা সহ চন্দ্রাবলী ) 

চন্দ্রাবলী। মাহবি! ! সং তুএ? 

ধত্তে ইতি। অস্কে ক্রোড়ে। "অথবা রেখাময়কমলসমীপেহপীতি জ্েয়ম্। 

রত্বমুকুরো। বত্বাদর্শঃ। দর্পণে মুকুরাদর্শাবিত্যমরঃ । কল! ষোড়শ- 

ভাগঃ। পক্ষে) বিলাসঃ। চন্দ্রাবলী চন্ত্রশ্রেণী। পক্ষে, চন্দ্রভানু- 

দুহিতাঁ ॥১১ ॥ 

চন্দ্রাবলীতি ৷ মাধবি! শ্রুতং ত্য? 

ক । প্রিয়ে! ৫ তোমার মুখ দর্শন করিয়া আর কোনও বস্তর উপমার 

কথা আমার হৃদয়ে উঠিতেছে না। যেহেতু--প্রিয়ে! তোমার 

চরণদ্বয়ের ক্রোড়দেশে পন্প স্তান লাভ করিবার যোগ্যতা ধারণ করি 

তেছে না, বত্বমুকুর চরপাঙ্ু্ট-নখের তুলাতা বিধান করিতে দক্ষ 
ভইতেছে না, হে চগ্ডি! অধিক কি, সমুজ্্লকল| আনন্দময়ী 

চন্দ্রাবলীও তোমার যুখমগ্ুলের নির্মঞ্চন বিষয়ে ওঁচিত্যলাভ করিতে 

সমর্থ হইতেছে না॥ ১১। 
(মাধবীর সহিত চন্দ্রাবলীর প্রবেশ) 

চন্দ্রাবলী। মাধবি! তুমি শুনিলে? 
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মাধবী। অধইং। 

কৃ্চঃ। (পুরোহবলোক্য ) পশ্যত পশ্যত, দেবীয়মদবীয়সী | 

( ইতি সর্বেব সসম্ত্রমেণাভ্যুতখীনং নাটয়ন্তি ) 

চন্দ্রাবলী। ( উপস্যত্য ) হলা সচ্চভামে ! তাদেণ সত্বাঁজিদেণ 

তুজ্ঝ পেসিদং অচ্চরিঅং মণিন্দং বিলোইহ্ং আজঅদঙ্গি। 

নববন্দা। ( কৃষ্তকরান্মপিমুত্তা্য দর্শয়তি )। 

মাধবীতি। অথকিম্ 

রুষ্ণ ইতি । অদবীয়সী নিকটব্তিনী । 

(আতিমুখ্যেনোখানং নাটয়ন্তি কুর্বস্তীতার্থঃ )। 

চন্ত্রাবলীতি। সথি! সতাভামে ! তাতেন-সত্রাজিতেন তৃভ্যং (প্রেষিতম 

আশ্চর্ধ্যং মণীন্ত্রং বিলো কয়িতুমাগতাস্রি । 

মাধবী । শুনিলাম । 

কষঃ। (সম্মুখে দেখিয়া) দেখ--দেখ, এই যে দেবী নিকটে আসিয় 

উপস্থিত হইয়াছেন । 

( এই বলিয়া সকলে সম্ত্রমের সহিত উঠিয়! পড়িলেন ) 
চন্ত্রীৰবলী। (নিকটে আসিয়া ) সখি সতাভামে ! তোমার পিত। সত্রাজিৎ 

তোমাকে যে আশ্র্য মণীন্দ্র দান করিয়াছেন তাহ। দেখিবার জন্ত 

আদিয়াছি। 

নববৃন্দা। (শ্রীরুষ্খের হস্ত হইতে মণি গ্রহণ করিয়া অবলোকন 
করাইলেন ) 
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চন্দ্রাবলী। স্থদং মএ, মণিন্দো এসো ছীরসাঅরমন্থণে উপ্পঞ্রো। 

মধুমঙ্গলঃ | দেই! এববপ্রেদং। 

চন্দ্রাবলী। অগ্রং বি তথ একং অচ্চরিঅং আনি । 

নববৃন্দা। দেবি। তণ কীদৃশম্ ? 
চক্্রাবলী। ধর্ন্তরিণো হখাদো অমিঅকুস্তে দানএহিং আঅড্টিঅ 

ণীদে, অজ্জউত্তেণ কিন্বি অউরুববং রূবং পঅভিদং, ক্রস্স 

মোহিণীত্তি বিকৃখাদী। 

কৃষ্ণ। (স্বগতম্) নূনং বিজ্ঞাতোইস্মি দেব্যা, ষদকাণ্ডে মোহিনী 

প্রস্ত,য়তে। 

চন্দ্রাবলীতি। শ্রতং ময়, মণীন্দ্র এষ ক্ষীরসাগরমন্থনে সমুতপন্নঃ। 
মধুমঙ্গল ইতি । দেবি! এবমেতৎ। 

চন্দ্রাবলীতি । অন্যদ্পি তত্র একম্ আশ্র্য্যমাসীৎ। 

চন্ত্রাবলীতি। ধন্বস্তরেহস্তাৎ অমুতকুস্তে দানবৈরাকৃষ্য নীতে, আধ্যপুভ্রেণ 

কিমপি অপূর্বং রূপং প্রকটিতং, যস্ত মোহিনীতি বিখ্যাতিঃ | 

চন্ত্রাবলী। গুনিলামঃ এই মণীন্ত্র ক্মীরোদ-সাগর-মন্থনের সময়ে উৎপন্ন হইয়াছে। 

মধুমঙগল। দেবি! তাহাই বটে। 

চন্দ্রাবলী। সে স্থানে আরও একটি আশ্চর্য্য আছে । 

নববৃন্দা। দেবি! সেকিরূপ? 

চন্জ্রাবলী। দানবের! ধন্বস্তরির হস্ত হইতে অমৃতকুন্ত বলপুর্্বক গ্রহণ 
করিলে; আর্ধ্যপুভ্র কোনও এক অপূর্ব রূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন, 
উহার মোহিনী বলিয়! প্রসিদ্ধি হইয়াছিল। 

কৃষ্ণ । (স্বগত) নিশ্চয়ই দেবী আমাকে জানিতে পারিয়াছেনঃ নচেং 

অসময়ে মোহিনীর কথ! উঠাইলেন কেন? 
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চন্দ্রাবলী। জহথণামা সা কৃখু মুত্তী, জাএ জোঈস্সরো সঙ্করোবি 

সুট্ঠ মোহিদো, তথ্থ অন্ষাণং কা কধা। 

সর্বাঃ। (স্বগতম্) এদং দুরূহং সংবিধাণঅং কধং দেঈএ উদ্নীদং? 

চন্দ্রাবলী। . ( সন্মিতম্) সহি সচ্চভামে ! কিং সে উবাও অধ, 

জেণ অন্ষেবি তং পেক্খন্ষ ? 

রাধা । (সেষ্যং ভ্রভঙ্গেন কৃষ্ণমীক্ষতে )। 

কৃষ্ণ। (ম্বগতম্) সাক্ষাদেবং গতস্য মম বাজ্মাত্রেণাপি 

বঞ্চনচাতুরী সত্যমাতুরীবভূব। 

ন্দ্রাবলীতি। বথার্থনায়ী স! থলু মুত্তিঃ, » য়! যোগীশ্বরঃ শঙ্করোহপি নুষ্ু 

মোহিতঃ তত্র অন্মাকং কা কথা ? 

সর্বা ইতি। এতত্,রূহং সম্বিধানকং কথং দেব্য। উন্নীতম্ ? 

চন্দ্রাবলীতি। নথি সত্যভামে! কিমব্র উপায়োইস্তি ? যেন বয়মপি তৎ পশ্ঠামঃ? 

রুষ্ণ ইতি। আতুরীবভূব বুথাবভূব । 
৯৯০ সপ স্প পল স্পা পতি শে সপ শে সোপ এ রা সস. সস ৭২৯ পি 

চন্দ্রাবলী। সেই যুক্তির মোহিনী নাম ঠিকই হইয়াছিল, কারণ, এ মৃত্ডির 
দ্বার যোগীশ্বর শঙ্কর পর্ধ্যস্তও যার-পর-নাই মোহিত হইয়াছিলেন, 

অতএব আমাদের আর কথা কি? 

সকলে) (মনে মনে) এইরূপ দুরূহ রূপধারণের বিষয় দেবী কিরূপে 

জানিতে পারিলেন ? | 
চন্্রীবলী। (মৃতুহান্ত সহকারে ) সথি সত্যভামে ! এমন কি কোনও 

উপায় আছে, যাহাতে আমরা এঁ রূপ দেখিতে পাই ? 

রাধা। ( ঈর্ষ! পূর্বক ভ্রনঙ্গি প্রকাশে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন ) 

কৃষ্ণ । (শ্বগত ) সন্মুখেই যখন এইরূপ ঘটিতেছেঃ তখন আশার বাক্য 

হ্বারাই যে বঞ্চনচাতুরী হইয়াছে, তাহ1 নিতান্তই নিগ্চল হইল । 
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(প্রকাশম্) 

দেবি! কিমগ্ভ মাং প্রত্যভিত্ঞাতৃং ক্ষমাসি ন বেতি, 

পরীক্ষণাঁয় ময়েদং নাট্যমঙ্গী কৃতম্। 

চন্দ্রীবলী। (কৃত্রিমসন্ত্রমমভিনীর ) হস্ত হন্য ! মজ্জউত্তে। এসো। 

( ইতি শিরো নাময়ুতি ) 

মধুমঙগলঃ। ভো পিঅনঅস্দ ! তুমং পচ্চভিজাণন্ডীএ জিদং অন্ধ 
দেঈএ, তা অলং এ চউরম্মপ্রত্তণেণ। 

মাধবী। অভ্জ মন্ত্মঙ্গল ! কালভু মঙ্গদটে কুলিলপ্লহারো এসো | 
পাপা াপপোশপ ০ পাপ 

নাট্যং নটাম্থকরণম্। 

চন্ত্রাবলীতি। হস্ত হস্ত! আধ্ধযপুভ্র এষঃ | 

মধুমল্গল ইতি । ভে! প্রিয়বয়স্ত ! ত্বাং প্রত্যভিজানস্ত্যা, জিতং অন্মন্দেব্যা 

তদলমত্র চতুরল্মন্তাত্বেন । 

মাধবীতি। আধ্য মধুমঙ্গল ! কালভূজঙগদষ্টে কুলিশ প্রহার এষঃ। 

( প্রকাশ্তে) দেবি! অগ্ভ আমাকে চিনিতে সমর্থ হইবে কি না, 

তাহ! পরীক্ষার জন্ত আমি এই বেশ ধারণ করিয়াছি । 

চন্দ্রাবলী । (কৃত্রিম সন্ত্রম প্রকাশ পুরঃসর ) হার হায়! এযে আধ্যপুক্র ! 

* (ইহা! বলিয়। মস্তক অবনত করিলেন) 

মধুমঙ্গল। ওহে প্রিয়বয়স্ত ! আমাদের দেবী তোমাকে চিনিয়৷ ফেলায় 
জয়লাভ করিদেন, অতএব তোমার আপনাকে আর চতুর বলিয়! 
মানিয়া লাভ কি? 

মাধবী । আর্ধ্য মধুমঙ্গল! ইকা কালভৃজঙ্গ কর্তৃক দ্ট ব্যক্তির প্রতি 

বস্ত্র প্রহার ! 
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চন্দ্রাবলী। মুগ্ধেমাহবি। মনুসবে কীস খিজ্জমি, ণং দুল্লহং 

রূবামিঅং পিবেহি | ৃ 

রাধা । ( ম্বগতম্ ) হন্ত হ ! অপণুভুদ! মএ পারবস্সস্স 
পরাকট্ঠা। 

চন্্রাবলী। দেঅ! ইমাএ মন্দাএ মণিদংসণুকঞাএ, তুঅন্মি 

অবরাহিণী কিদক্ষি মন্দভাইনী। 

কুষণঃ। দেবি ! যথাকামমুপলভ্যতাং, ত্বকারুণ্যমেব শরণম্। 

চন্দ্রাবলীতি । মুগ্ধে মাধবি! মহোত্সবে কন্মাৎ থিগ্ভসে তঘিতি শেষঃ । 

এতৎ ছুলভং রূপামুতং পিব। 

রাধেতি। হস্ত হস্ত। অনুভূত। ময়! পারবস্তপরা কাষ্ঠ।। 

চন্্রাবলীতি। দেব! অনয়! মন্দয়া মণিদর্শনোতৎকঠয়া, ত্বয়ি অপধাধিলী 

কৃতাম্মি, মন্দভাগিনী । 

চন্দ্রাবলী। মুগ্ধে মাধৰি! এই মহোৎসবে তুমি খেদ করিতেছ কেন? 

এই হুন্ভ বূপামৃত পান কর । 

বাধা। (স্বগত) হায় হায়! আমি পরাধীনতার পরাকাষ্ঠ৷ আজ বুঝিতে 

পারিলাম। | 

চন্্রাবলী। দেব! আমি হতভাগিনী অতি অমঙ্গলময়ী মণিদর্শনোৎকণ্া 
প্রকাশ করায় তোমার নিকট অপরাধিনী হইলাম । 

কৃষ্জ। দেবি, যত ইচ্ছা তিরস্কার কর, কিন্ত তোমার করুণাই আমার 
আশ্রয় । 
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( নেপথ্যে ) হলা! স্বদং সোদববং ? 

মধুমঙগলঃ। এসো কঞ্চুই হথ্ে কীরো পড়েছি। 
কৃষ্। ( স্বগতম্) মেধাবিনা কীরেশৈব কৃতেয়ং কদর্থন! ৷ 

( পুনর্নেপথ্যে। অন্তেউরেশ্মি সচ্চা ইত্যাদি )। 
রাধা। ( সখেদমাত্মগতম্) সাহু, রে কীর! সাহু সাহু, বাং 

অণুগহিদক্ষি, তা দাণিং ছুল্লহাহিট্ঠদাণদক্খিণং তীখবরং 

কালিমদহং পবিপিঅ-অপ্পাণং তুরিঅং সপ্লেভ্য উবহরিস্নং। 
( ইতি নববৃন্দ।-পিঙ্গলাভ্যাঁং সহ নিজ্জান্ত! )। 

স্পা পিজি পপ শী শি শশা স্স্্পস 

(নেপথ্যে ।) সখি! শ্রুতং শ্োতব্যম্ £ 

মধুমগ্গল ইতি । এষঃ কঞ্চুকিহস্তে কীরঃ পঠতি । 

(পুনর্নেপথ্যে। অন্তপুরেহস্মিন্ সত্য )। 

রাধেতি। সাধুঃ রে কীর! সাধু সাধু, বাঢ়মন্গৃহীতান্মি, ত্বয়েতি শেষঃ। 
তদ্দিদানীং ছুল“ভাভীষ্টদানদক্ষিণং তীর্থবরং কালিয়হ্দং গুবিশ্তাত্বানং 

ত্বরিতং সর্পেভ্য উপহরিষ্যামি। 

(নেপথ্যে ) সখি! যাহ! শুনিবার শুনিলে ত?. 
মধুমঙ্গল। কঞ্চুকীর হস্তে শুক ইহ! পড়িতেছে। 

কৃষ্ণ । ( ম্বগত ) মেধাবী শুকপক্ষীই এই বিপদ ঘটাইয়াছে। 

(পুনরায় নেপধ্যে-_“এই সত্যা অন্তঃপুরে” হইত্যাপ্ি শ্লোক পাঠ হইতে 

, লাগিল ) ূ্ | 
ব্রাধা । (শ্বগত থেদসহকারে ) বেশ বেশ! শুক! আমাকে ভাল অনুগ্র 

করিয়াছঃ অতএব এখন গুল“ভ অভীষ্টদানে অন্ুগ্রহকারী তীর্থশ্রেষ্ঠ কালিয়- 

হদে প্রবেশ করিয়! শীন্রই আমার এই শতীর সর্পগণকে উপহার দিব। 

(ইহা বলিয়া নববৃন্দা ও পিঙ্গলার সহিত প্রস্থান করিলেন ) 
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চন্্রীবলী। দেঅ! এ্রক্কং বিপ্লবিস্সং । 

কৃষ্ণত। দেবি! কামমাজ্ভাপয়। 

চন্দ্রাবলী। দেঅ! তুক্ম বিলাসসোক্খাণং বাহাদেণং, কিদমহা- 

পাবন্ষি, তা কারুপ্নেণ আণবেহি, জধা গোট্ঠবইণো গোট্ঠং 

গুম বসন্তী তৃমং স্বহিণং করেমি। 

( নেপথ্যে ) এষ ক্ষিপ্রং মধুরিপুপরিষঙ্গরঙ্গায় লুকে 

গোষ্ঠাথীশঃ কনকশকটা পৃষ্ঠপল্যঙ্কন্গী। 

ব্ধুশ্রেণীরুতপরিসরঃ পৌর্ণমাসী-যশোদা- 

পূর্ণাভ্যাসঃ প্রবিশতি মুদা দ্বারকাদ্বারবীথীম্ ॥ ১২ ॥ 

চক্্রাবলীতি। দেব! একংবিজ্ঞাপয়িবামি। | 
চন্ত্রবলীতি। দেব! তব বিলাসশৌধ্যানাং ব্যাঘাতেন কৃত-মহাপাপান্মি, তং 

. কারুণ্যেনাজ্ঞাপয়, যথ। গোষ্ঠটপতের্গো্টং গত্ব। বসস্তী ত্বাং সুখিনং করোমি | 

(নেপখ্যে।) পৌর্ণমাসী-যশোদাভ্যাং পুর্ণাভ্যাসৌ দক্ষিণ-বামপ্রদেশো 
বস্তা পঃ ॥ ১২ ॥ 

চন্দ্রাবলী। দেব! একটি নিবেদন করিতে চাই। 

কৃষ্ণ । দেবি! যাহ! ইচ্ছা আদেশ কর। 

চন্দ্রাবলী। দেব! তোমার বিলাসসুখের ব্যাঘাত জন্মাইয়া আমি মহাপাপ 

করিলাম) অতএব আজ্ঞ। কর, আমি গোষ্ঠপতির গোষ্ঠে বান করিয়া 

তোমাকে স্থখী করি । 

(নেপথ্যে )। এই গোষ্ঠপতি নন্দরাজ শ্রীকৃষ্ণচকে আলিঙ্গন করিবার জন্য 

ব্যাকুল হইয়া, বন্ধুগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, ত্বরায় শ্বর্শকটে আরোহণ 
পুক্রঃদর যশোদা ও পৌর্ণমাসীর দ্বারা বাঁমে ও দক্ষিণে স্থশোভিত হইয়! 

আনন্দভরে দ্বারকার দ্বারপথে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ১২ ॥ 
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কষ । (সানন্দম্) সখে ! দেব্যাঃ সদভিধ্যানেন সকুটুম্থো 

গোষ্ঠাধীশঃ প্রাপ্তস্তদেহি তত্র গচ্ছাবঃ | 

(ইতি নিজ্জান্তো ) 

চন্দ্রাবলী। সমএ সংবুত্তে! মে বান্ধবাণং সমা অমে।। 

(নেপথ্যে ) 

ইয়মুদ্দিশ্যমা নাধ্বা! পৌর্ণমাস্থা! ব্রজেশ্বরী 1 
পরীতা পরিবারেণ রোহিণীমন্দিরং যযৌ ॥ ১৩ ॥ 

মাধবী। দিট্ঠিয়া দিট্ঠিয়া! জং সদ তুদ্ধ ছুক্খ! ঠক্টুরাণী 

রোহিণী। 

চন্দ্রাবলীতি। সময়ে সংবুত্তে। মে বান্ধবানাং সমাগমঃ | 

(নেপথ্যে )। পৌর্ণমান্তোদ্দিগ্রমানোহধবা! যন্তাং স|। 

মাধবীতি ৷ দিষ্ট্! দিষ্ট্য/! যত শ্রতং যুন্মন্দ,:খা ঠকুরাণী রোহিণী 

কৃষ্ণ । (আনন্গভরে ) সখে! দেবীর মঙ্গলময় ধ্যানেত্র ফলেই সকুটুম্ব 

গোষ্ঠাধীশকে পাওয়া! গেল, অতএব আইস, আমর। তথায় গনন করি। 

(ইহ বলিয়া উভয়ের প্রস্থান ) 

চন্দ্রাবলী। উপযুক্ত সময়েই আমার বান্ধবগণ উপস্থিত হইলেন। 

( নেপথো ) পৌর্ণমাসী পথ দেখাইয়া দিলে পরিজনগণ সহ'্যশোদা রোহিণী- 

দেবীর গৃহে গমন করিলেন ॥ ১৩॥ 

মাধবী। কি সৌভাগ্য! কি লৌভাগ্য ! যেহেতু, ঠাকুরাণী ব্রোহিণী 

তোমাদের দুঃখের কথ অবগত হইয়াছেন। 
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চন্দ্রাবলী। তা গছুঅ, গুরুমণং বন্দণং কুণন্ষ। 

(ইতি পরিক্রুম্য ) 

এদং চেচেঅ রাউলাণীএ রোহিণীএ অন্তভেউরং। 

(নেপথ্যে ) নয়নয়োস্তনয়োরপি যুখ্মতঃ 

পরিপতস্তিরসৌ পয়সাং ঝরৈঃ। 

অহহ ! বল্লপবরাজ-বিলাসিনী 

স্বতনয়ং প্রণয়াদভিষিঞ্চতি ॥ ১৪ ॥ 

চন্দ্রাবলী। এসো গোউলেস্নরীএ অস্কে ণিবিটঠো অজ্জউত্তো, 

তা ক্খণং এখ চিটঠন্ষি। 
সা শা পা পাতি পো সস্প্সপ আপ পিস আপস শিাশিাটি 

চন্ত্রবলীতি। তৎ গ্বা, গুরুজনবন্দনং কুম্মঃ। এতদেব রাজ্জ্যাঃ রোহিপ্যা 

অস্তঃপুরম্ । 

(নেপথ্যে |) পয়সাং জলানাং হুপ্ধানাঞ্চ। পয়সী ছুগ্ধবারিণী ইতি 

কোষঃ ॥ ১৪ ॥ 

চন্দ্রীবলীতি। এষ গোকুলেশ্বর্্যা অস্কে নিবিষ্ট আর্ধ্যপুজরঃ, তৎ ক্ষণমত্র 

তিষ্ঠামি । 

চক্্াবলী। অতএব চল, গুরুজনের বন্দনা করি । 
( এই বলিয়৷ যাইতে লাগিলেন ) 

এই যে বাণী রোহিণীর অন্তঃপুর । 

(নেপথ্যে ) আহা! গোপরাজ-মহিষী যশোদার যুগপৎ নয়নদ্বয় হইতে 
অশ্রুধার! এবং স্তনছ্বয় হইতে দুপ্ধধার1 বধিত হইতেছে-_-তিনি এই 
প্রকারে পরমন্নেহভরে নিজ পুঞ্জকে অভিষিঞ%িত করিতেছেন ॥ ১৪ ॥ 

চন্ত্রীবলী। এই যে গোকুলেশ্বরীর ক্রোড়ে আর্ধ্যপুজ্র উপবিঃ, অতএব 

আমি এখানেই কিয়ৎকাল অপেক্ষা করি। 
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(ততঃ প্রবিশস্তি যথানির্দিষ্টা৷ যশোদা-পৌর্ণমাসীমুখরাদয়শ্চ ) 

যশোদা। (মুদ্ধি, হরিমাস্ত্রায় সাশ্রম্) জাদ ! ণুণং বিস্ুমরিদক্ি, 

জং চিরং ণ মে উত্তালণং কিদং। 

কৃষণঃ। (সবাম্পম্) অন্থ! কথমেবং ব্যাহবস্তী লজ্জিতমপি মাং 

লজ্জয়সি। 

মুখরা। ভঅবদি | বন্ষপু-কোড়িণাহোত্তি তুঅত্তো স্থদোবি কো 
মম উণ গোঅণাঅরোকি পড়িভাদি। 

যশোদেতি । জাত! বৎস ইতার্থঃ। নুনং বিস্ৃতান্রি, যম্মাৎ চিরং ন মে 

উদ্ভালনং কৃতম্। উচ্চালনমিতি পাঠে উচ্চার্রণমিতার্ণঃ | 

মুখরেতি। ভগবতি! ব্রহ্ষাণ্ু-কোটিনাথ ইতি তৃত্বঃ শ্রতোইপি কৃষ্ণঃ মম 

পুনর্গোপনাগর ইতি প্রতিভাতি | 

( অনন্তর পূর্ব্বকথিতভাবে যশোদা, পৌর্ণমাসী ও মুখরাদির প্রবেশ ) 

যশোদ1 । (কৃষ্ণের মস্তক আত্রাণ পূর্বক অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে 

পুক্র ! নিশ্চয়ই তুমি আমাকে ভুলিয়া গিয়াছ, না হইলে বনুকাঁল 

ধরিয়। আমাকে স্মরণ কর নাই কেন? 

কৃষ্। (নয়নজলের সহিত ) মা, এরূপ কথা বলিয়া এই লজ্জিত ব্যক্তিকে 

আবার লজ্জা দিতেছেন কেন ? 

মুখরা। ভগবতি পৌর্ণমাসি ! শ্রীকৃষ্ণ যে কোট-ত্রঙ্গাণ্ডের প্রাণেশ্বর, ই 
আপনার নিকট শুনিলেও ইনি আমার নিকট গোপনাগররূপেই 

প্রতিভাত হইতেছেন। 
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কৃষঃঃ। (ন্মিত্বা) আর্ধ্যেমুখরে 1 হদয়ঙ্গমমুক্তং, কিন্তু শুভমনু- 
ধ্যায়তাং ষথা ভূয়োহপি তথা মঙ্গলভাজনং ভবেয়ম্। 

পৌর্ণমাসী ! তস্ত! চিরাদস্কুরিতানি মন্তাগধেয়বীজানি, যদদথয 
যশোদোত্সঙ্গমারূটং মাধবং পশ্যামি | 

কৃ্ণঃ। অন্ব! ময়! সম্বদ্ধিতং পশু-পক্ষিণাং কদম্বম্, কিং বস্ত্র 
সৌখ্যমাতনোতি ? 

পৌর্ণমাসী। মুকুন্দ ! দুঃখে বন্তবো কিং নু সৌখাং ব্রবীষি ? 
যশোদা। ( সংস্কতেন ) 

যঃ পারীপরিবাহিতেন কপিলাক্ষীরেণ খিন্নস্্য়! 

পুষ্টঃ প্রেমভরা দ্বিষট-জননী-সঙ্গঃ কুরঙগীশিশুঃ। 

রুষ্ণ ইতি । যথ। শুভানুধ্যানেন । 

যশোদেতি। পারী দুপ্ধন্ত ভাণ্ডে শ্তাদিতি কোষঃ শার্দুলবিক্রীড়িতমিতি 

কৃষ্ণ । (মুছু হাসিয়।) আধ্যে মুখরে! আপনি আমার মনের কথাই 

বলিয়াছেন, কিন্তু; মাশীর্বাদ, করুন, যাহাতে আমি পুনরায় আপনাদের 

সেই প্রকার মঙ্গলভাজন হইতে পারি। 

পৌর্ণমাসী। বহুকাল পরে £আমার সৌভাগ্যবীজ অস্কুরিত হ্ইয়াছে, 

যেহেতু আজ যশোদার ক্রোড়ে উপবিষ্ট মাধবকে দেখিতে পাইলাম। 
কষ্চ। মা! আমি ষে.পশুপক্ষিলমৃহকে সম্বদ্ধিত কল্পিয়াছিলাম তাহা রা 

আপনাদের স্থথ বুদ্ধি£ুকরিতেছে ত? 

পৌর্ণমানী । মুকুন্দ ! *ছুঃখ” এই কথার পরিবর্তে “সখ? বলিতেছ কেন? 
মশোদা । (সংস্কৃত ভাষায় ) তুমি মাতৃবিয়োগছঃখিত যে হরিণশিশুকে 

শ্নেহভরে ভাগে করিয়া ছুগ্ধপান করাইস্ব। পরিপুষ্ট কর্রিফ়াছিলেঃ সে 

৩৫ 
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ত্বামপ্রেক্ষ্য স কাতরঃ প্রতিদিশং মুক্তার্তনাদস্তদ- 

ন্নন্্াণি ব্রজবাসিনাং বিতনুতে শার্দ্দ,লবিক্রীড়িতম্ ॥ ১৫ ॥ 

পৌর্ণমাসী। 
কস্তান্ পশ্যন্ ভবছুপহৃত-ন্সিগ্ষপিগ্ণাবতংসান্ 

ংসারাতে ! ন খলু শিখিনঃ থিষ্ভতে গোষ্ঠবাসী। 
উন্মীলম্তং নব-জলধরং নীলমগ্ভাপি মত্বা 

যে ত্বামন্তমুদিতমতয়ন্তন্বতে তাগুবানি ॥ ১৬॥ 

কৃষ্ণ । (ক্ষণং তুফীং স্থিত্বা) তগবতি! কচ্চিদমী স্বস্তিমন্তো 
মম বয়স্যাঃ ? 

পদ্যন্তান্য শাঞ্দলবিক্রীড়িতং লাম ছন্দঃ সুচিত ম্। তল্লক্ষণং, তর্কান্ৈাদি 

মঃ সভৌ সততগাঃ “শার্দু'লবিক্রীড়িতশ্মিতি | ১৫ ॥ 

পৌণেতি । ভবতে উপহৃতাঃ শ্নিগ্কাঃ পিগ্ুরূপ। অবতংসা ধৈস্তান্ 
শিখিনহ ॥ ১৬ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি । কচ্চিদিতি প্রশ্নে। ত্বামহং প্রশ্রয়া মীত্যর্থঃ | 
সপ পাপী পাপা লা ও পাদসাসপপাপপপ স্পা শ্পীাশি 

তোমাকে দেখিতে না পাইয়া কাতর হুইয়। উচ্চ আর্তনাদে ব্রজবাসি- 
গণের মর্ঘরভেদ করিয়! শার্দ.লের হ্যায় ক্রীড়া বিস্তার করিতেছে ॥ ১৫1 

পৌর্ণমাসী । কংসারে! যে সকল ময়ূর তোমাকে গ্িপ্ধ পিঞুরূপ কর্ণভূষণ 
উপহার দিয়াছিল, তাহাদিগকে দেখিয়৷ কে হুঃখিত লা হইতেছে? এ 

ময়ুরগুলি আকাশে .সমুদিত নীলবর্ণ নবীন মেঘকে দেখিয়া» তুমি 

উদ্দিত হুইয়াছ মনে করিয়া নুত্য করিতে থাকে ॥ ১৬ ॥ 

কৃষ্ণ । (ক্ষণকাল মৌলী থাকিয়!) ভগবতি! আমার সখাদিগের মঙ্গল 

ত? 
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পৌর্ণমাসী। ভবদ্িলোকনোত্কষ্টয়া তে ব্রজেন্দ্েণ সা্ধং 
স্ধম্মীমধ্যাসতে ততস্তরয়! পূর্ণকামাঃ ক্রিয়স্তাম্ । 

কৃষ্জ। বযথাদদিশন্তি, তত্রভবত্য১। 

( ইতি পরিক্রম্য স্গতম্) 

মাতুর্বন্দনায় ললিতা-পদ্ময়োরুপসন্তিরত্রোচিতা। 

( ইতি নিক্তাস্তঃ ) 

চন্দ্রাবলী। উবসপ্লণস্স এসো ওসরো । 

(ইতি তথা করোতি ) 

পৌর্ণমাসী। ( সহর্ষম্) গোষ্েশ্বরি ! পুরস্তাদিয়ং চন্দ্রাবলী। 

( ইত্যুপপাস্য ভুজাভ্যামাবরণোতি )। 
পা 1 শিপ ৩ শী শশা শপ শত ০০ 

কৃষ্ণ ইতি । মাতুর্যশোদায়াঃ । উপসত্তিঃ সমীপাগতিঃ | 
চন্্রাবলীতি । উপদর্পণস্ত এষোইবসরঃ | 

পৌর্ণমাসী । তাহারা তোমাকে দেখিবে বলিয়া গোপরাজের সহিত স্ুধর্খা- 

প্রাসাদে অপেক্ষা করিতেছে, অতএব শীঘ্রই তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ 

কর। 

রুষ্ণ। আপনার যাহা আজ্ঞা!) তাহাই করিতোছি। (ভ্রমণ করিতে 

করিতে স্বগত ) মাতার বন্গনার জন্য ললিতা ও পদ্মার এ স্থানে 

আগমন করা৷ উচিত । ( এই বলিয়া প্রস্থান ) 

চন্ত্রাবলী। নিকটে যাইবার এই অবসর । ( নিকটে গমন ) 
পৌর্ণমাসী । ( আনন্বভরে ) গোষ্ঠেশ্বরি ! এই চন্দ্রাবলী আপনার সম্ভুথে । 

( ইহ শুনিয়! চন্দ্রাবলী নিকটে যাইয়া বঝাহুযুগলের দ্বারা যশোদাকে 

আবৃত করিলেন) 
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যশোদ1। (সন্সেহম্) বচ্ছে! দিট্ঠিয়। পুণোবি দিঠ্ঠাপি | 

( ইতি কণ্ে গৃহাতি ) 

চন্দ্রাবলী। ( বশোদামভিবা্ সাঅ্রম্) অন্ম! ইদোবি ভুইট্ঠো 

দেঅগ্নে কো কৃখু কারুপবিলাসো, জং অপ্পণো পাঅপ্ফংস- 

সোহগ্গাণং ভাঅণী কিদন্ষি। 

যশোদা । বচ্ছে! অবি ণাম ণ বিস্থমরিদো সো অঙ্গ 

গোউলবাসে|। 

যশোদেতি। বসে! দিষ্ট্যা পুনরপি দৃষ্টাসি। 

চক্্রাবলীতি । মাতরিতোহপি ভূয়িষ্স্তে অন্তঃ কারুণ্যবিলাসঃ, যৎ আত্মন: 

পদম্পর্শসৌভাগ্যানাং ভাগিনী কৃতাম্মি। 

যশোদেতি। বসে! অপি নাম বিশ্বৃতঃ সোহন্মদেগা কুলনিবাসঃ? 

যশোদা । (সন্সেহে ) বসে! সৌভাগ্যবশেই পুনরায় তোমাকে দেখিতে 

পাইলাম। ( এই বলিয়া কণ্ঠে গ্রহণ করিলেন ) 

চন্দ্রাবলী । (যশোদাকে অভিবাদন করিয়া অশ্রপূর্ণ চক্ষে) মাতঃ! 

আপনার কারুণ্যবিলাসের ইহাপেক্ষা আর কি প্রাচুর্য থাকিতে পারে ? 

যেহেতু আপনি আমাকেও আপনার পদম্পর্শের সৌভাগ্যভাগিনা 

করিলেন? 

যশোদা । বংসে! আমাদের সেই গোকুলবাঁসের কথা কি তুমি ভূলিয় 

গেলে? 
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চন্দ্রাবলী। অন্ম! মাডু-কোডি-সিণিদ্ধীও, জহিং তুদ্ষে বসেধ, 

তথথাবথাণং কল্লাণং ক! পাম পামরী অবি স্ুমরেদি। 

মুখরা । (চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য ) হা রাহি ! চিরাদে তুমং চেচেঅ ৭ 

দিটঠীসি । 

( ইতি যুক্তকণং রোদিতি )। 
যশোদ1। (সব্যথম্) হস্ত ধত্তি! পখদা কীস এসা সোঅ- 

ণঅরগ্গলকুঞ্চিআ। রাহিত্তি অক্খরজুঅলী ? 

চন্দাবলীতি। অন্ব। মাতৃ-কোরটি-শ্লিগ্কা, বত্র যুন্তং বসথ, তত্রাবস্থানং 

কল্যাণং ক! নাম পামরী অপি ন স্মরতি ? 

মুখরেতি । হা রাধে! চিরাত ত্বং ন দৃষ্টানি। 
যশোদেতি। হস্ত ধাত্রি! প্রস্ততা কল্মাৎ এষা শোকনগরার্গলকুঞ্চিক। 

কুজি ইতি প্রসিদ্ধিঃ। রাধেতি অক্ষরযুগলী । 

চন্ত্রাবলী। মাতঃ ! কোটি কোটি মাতার স্তায় স্নেহময়ী আপনি যেখানে 

বাস করিতেছেন, সে স্থানে বাসের দৌভাগ্য কোন্ পামরী; ভুলিয়া 

থাকিতে পারে? 

মুখরা। ( চন্দ্রাবলীকে আলিঙ্গন করিয়া) হা রাধে! বহুকাল তোমাকে 

দেখিতে পাই নাই। 

(ইহ বলিয়! মুক্তকঠে রোদন করিতে লাগিলেন ) 
যশোদা | (ব্যথা সহকারে ) হায় ধাত্রি! তুমি কেন শোকনগরের 

অর্গলমুক্ত করিবার কুঞ্চিকাস্বরূপ “রাধা, এই অক্ষরধুগল প্রকাশ 

করিলে? 
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চন্দ্রাবলী। হা বহিণীএ! অন্ধন্ষি মন্দভাইণী, জাঁএ একবারন্ছি 

ণ দিট্ঠা তৃমং। 
রোহিণী। হা তিল্লোঅন্বন্দরি বচ্ছে! কহি গদাসি ? 

পৌর্ণমাসী। হস্ত। শতকোটি-কঠোরাম্মি, ষদঘ্ভাপি জীবামি। 
রোহিণী। (সধৈর্যযম্) পিঅসহি জসোএ ! তপ্পই বাঢ় চন্দাঅলী, 

তা সোঅং মুক্কিঅং আস্সাসিঅদ্ু। 

চন্দ্রাবলীতি। হা ভগিনি! কোইল্লার্থে কঃ, কনিষ্টেত্যর্থঃ। বয় এক- 

বারমপি ন দৃষ্টা! ত্বম্। 

রোহিণনীতি। হ ভ্রিলোকমুন্দরি বসে! কুত্র গতাসি? 
পৌর্ণেতি । শতকোটি-কঠোর-জনতঃ কঠোরাম্মিঃ অথব| বজ্রাদূপি। শত- 

কোটিঃ শ্বরুঃ শত্তোদস্তোলিরশনিদ্ব যোরিত্যমরঃ 
রোহিণীতি ! প্রিয়সথি বশোদে ! তপ্যতে বাঢ়ং চন্দ্রাবলী, তৎ শোকং 

মুক্ত আশ্বীস্ততাম্। 

চন্্রাবলী। হায় কনিষ্ঠভগিনি! আমি এমনই মন্দভাগিনী ষে, একবারও 

তোমাকে দেখিতে পাইলাম না। 

রোহিণী। তায়, ত্রিলোকন্ুন্দরি বসে! তুমি কোথায় গেলে ? 
পৌর্ণমাসী। হায় হায়! আমি বজ্র হইতেও কঠিনা, যেহেতু শ্রটরাধাকে 

হারাইয়া আমি এখনও পর্যযস্ত জীবিতা আছি। 

রোহিনী। ( ধৈর্য্যসহকারে ) প্রিয়সথি যশোদে! চন্জ্রাবলী বড়ই কষ্ট 
পাইতেছে, অতএব শোক ত্যাগ করিয়া তাহাকে সাত্বনা দাল 

কর। 
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বশোদা। €চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য ) অন্ম ! মা ঝীণেহি, অপ্লড়িকাদব্ৰ! 

এসো অখো । 

( ততঃ প্রবিশতঃ কঞ্চুকিনামনুসরস্ত্ৌ বিষুক্তে ললিতা-পন্ে )। 
পল্পা। (সব্যতঃ প্ররেক্ষ্য সাশ্চর্যাম্) কা এসা অউরুববরূবা 

দিট্ঠপুববাত্তি পড়িভাদি ? 
( ইত্যপস্থতা সাল্্রম্) 

স্বন্দরি ! তমং পেক্থিঅ পিঅসহীং ললিদং স্থমরন্তী 

পেম্মঘুন্মিদক্ষি । 
৮ শেীস্পেপপামপি শ শশা শা পপ পাতাটি পপ শাপিস্প ৩7 সস শপ 

যশোদেতি। অন্থ! মা ক্ষীণ ভব, অপ্রতিকর্তব্য এফোহর্থঃ | 

(তত ইতি। বিযুক্তে পৃথগ ভূতে ) 

পন্মেতি। ক এষ অপূর্ববরূপ! দৃষ্টপূর্বা ইতি প্রতিভাতি? সুন্দরি! 

্বাং প্রেক্ষ্য প্রিয়দখীং ললিতাং ন্মরস্তী প্রেম- শুিতান্মি। | 

বশোদ! ৃ (চনদ্রাবসীকে আলিঙ্গন করিয়া) মা, তুমি ছংখ করিও না, 

এ ব্যাপারের আর প্রতীকারের উপায় নাই। 

( অনস্তর কঞ্চুকিঘয়ের দ্বার অনুগম্যমান! ললিতা ও 

পন্মার পৃথকৃভাবে প্রবেশ ) 

পল্পা । (বামদিকে নিরীক্ষণ করিয়া আশ্চর্যযান্বিত হইয়! ) এই অপূর্বরূপ। 

কে? ইহাকে ফেন পুর্বে দেখিয়াছি মনে হইতেছে । 

(নিকটে যাইয়া অশ্রুপুর্ণ চক্ষে ) 

শ্বন্বরি! তোমাকে দেখিয়! প্রিয়সথী ললিতাকে মনে করিয়! 

প্রেমভরে বিকল হইতেছি। 
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ললিতা । ( সগদগদ্ম্) সহি ! অবি ণাম পোমাসি ! 
পল্লা। (সাবেগম্) হস্ত | কধং ললিতা জ্জেবব ? 

(ইতি ভুজাভ্যাং গৃহাতি )। 

ললিতা । (গাটং পরিষজ্য সাশ্রম্) পিঅসহী চন্দাঅলী কীম 
দে বিজুত্তা ? 

পন্মা। সহি! মন্দভাইলীন্ষি। 

কঞ্চুকী। ইদং তগবত্যা রোহিণ্যা মন্দিরম্, তদত্র প্রবিশতাং 

ভট্টিন্টো। 

ললিতেতি । সথি! অপি নাম পদ্মাসি' 

পদ্মেতি। হস্ত! কথং ললিতৈব। 

ললিতেতি। প্রিয়সখী চন্দ্রাবলী কল্মাতে বিষুক্তা ? 

পদ্ধতি । সখি! মন্দভাগিনী অন্মি। 

কঞ্চকীতি। রাজপুত্রিকে ! রি কৃতাভিষেকায়ামিতরাস্থ তু ভঙ্টিনীতি 

কোবষঃ। 

ললিতা । ( গদ্গদ ভাষায়) সথি! তুমিকি পদ্মা? 

পদ্মা । ( আবেগভরে ) হায়! এযে ললিতা । 

( ইহ বলিয়া ছুই বানু দ্বারা বেষ্টন করিলেন ) 
ললিত।। (গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিয়া সজলনয়নে ) প্রিয়সথী চন্দ্রীবলী 

তোমাকে ছাড়িলেন কেন ? 

পদ্মা। সখি! আমি অতি মন্দভাগ্যা। 
কঞ্চুকী। এই যে ভগবতী রোহিনীর মন্দির, অতএব কর্রী ঠাকরুণদ্বয় 

এই স্থানে প্রবেশ করুন। 
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উভে। ণুণং রাউলানীএ বন্দণস্স আনীদক্ষ । 

রোহিণী। ভঅবদি ! ক] কৃখু এসা ললিদা-বিত্তমং উপ্পাদেহি ? 

পৌর্ণমাপী। (সবৈয়গ্র্যম) হস্ত! পশ্যত, সৈবেয়ং রাধিকায়াঃ 

প্রাণসখী ৷ 
( ইতি সর্ববাঃ পুরো ধাবস্তি )। 

ললিতা। অন্গহে! কধং গোউলেস্নরীপ পমুহং এদং সব্বং 

জ্জেবব গোউলবন্ধুউলং ? 

€ ইতি বিক্রোশন্তী সর্ববাসাং পাদান্তেযু পততি )। 

উভে ইতি । নুনং রাজপত্বু। বন্দনায় আনীতে ন্ম। 

রোহিণীতি । ভগবতি ! কা খলু এব৷ ললিতাবিভ্রমমুৎপাদয়তি ? 

ললিতেতি। আশ্চর্য্যম্! কথং গোকুলেশ্বরীপ্রমূখং এতৎ সর্বমেব গোকুল- 

বন্ধুকুলম্ ? 

উভয়ে । নিশ্চয়ই রাজ্জীকে বন্দনা করিবার জন্ত আমাদিগকে আনয়ন 

করা হইয়াছে। 

রোহিণী। ভগবতি! একে! ইহাকে দেখিয়! যেললিতা বলিয়া ভ্রম 

হইতেছে । 

পৌর্ণমাসী। (ব্যগ্রত। নহকারে ) হায় হায়, দেখ, এই সেই রাধিকার 

প্রাণসথী। 

( ইহা শুনিয়! সকলে সমন্মুথে ধাবিত হইলেন ) 

ললিতা । ওমা! কি আশ্চর্য! গোকুলেশ্বরী প্রমুখ গোকুলের সকল 

বন্ধই যে এখানে ! 

(ইহা বলিয়৷ কাদিতে কাদিতে সকলের পাদপ্রান্তে পতিত হইলেন ) 
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সর্ববাঃ। 'সাক্রন্দমুখাপ্য কে গ্ীহুন্তি ) 
চন্দ্রাবলী। হা সহি ললিদে! পরাণং ধারেসি ? 

( ইত্যালিঙগতি ) 
ললিতা । ((সহ্ার্ভুতম্) কধং পিঅসহী চন্দাঅলী। 

( ইত্যালিঙ্গয ) 

এসো অমিঅপাঁঅরে দিবব-চিন্তামণিলাহো জো কৃখু 

গোউলকুড়ম্বেস্ তুন্ম সঙ্গমো । 

চন্দ্রাবলী। ললিদে! তৃমং জ্জেবব স। বহিণী লদ্ধানি। 

চন্দ্রাবলীতি। হা! সখি ললিতে ! প্রাণং ধারয়সি ? 

ললিতেতি। কথ প্রিয়সখী চন্্রাবলী। 

এষ অমৃতসাগরে দিবাচিস্তামণিলীভঃ, য: খলু গোকুলকুটুম্বেষু যুন্মৎসঙ্গমঃ 

চন্দ্রাবলীতি । ললিতে ! ত্বমেৰ ভগিনী লবাসি । ময়েতি শেষঃ ৷ 

সকলে। (কাদিতে ক।দিতে উঠাইয়। কঠে ধারণ করিলেন) 

চন্দ্রীবলী ৷ হায় সখি ললিতে! বাচিয়া আছ? 

(ইহা বলিয়। আলিঙ্গন করিলেন) 

ললিতা । ( আনন্দভরে আশ্চর্য্যান্থিত হইয়। ) এ যে প্রিয়সখী চন্ত্রাবলী। 

( ইহা বলিয়। আলিঙ্গন করিয়া) 

ইহা! যে অমৃতপাগরে স্বর্গীয় চিত্তামণিলাভ, যেহেতু গোকুলবন্ধুর 
সহিত তোমাদিগের সঙ্গলাভ হইল। 

চন্দ্রাবলী । ললিতে ! আমি তোমাকেই সেই ভগিনীরূপে লাত 

করিলাম। 
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ললিতা । হা সহি রাহে! তুমং চেচেঅ ছুল্লহদংসনা সংবুত্তা। 

€ ইতি মুখরামালিঙ্গ্য রোদিতি )। 

পল্প।। ( চন্দ্রাবলীমালিঙ্গ্য ) হা পিঅসহি! দিট্ঠিআ দিট্ঠ।সি। 
পৌর্ণমাশী। পশ্যেয়ং রুক্সিণীমুক্ডিঃ, পল্মামাশ্লিষ্য বা্পৈবিদ্রবস্তীব 

লক্ষ্যতে । 

ললিতা । ( সবিষ্ময়ম্) ভমবদি ! পিঅসহী চন্দাবলী জ্জেবব 

কিং কৃখু রুপ্লিণীত্তি স্থণীঅদি। 

পৌর্ণমাসী। অথ কিমূ। 

ললিতেতি। হে সখি রাধে! ত্বমেন হুল ভদর্শন! সংবৃত্বা । 

পল্মেতি। হা! প্রিয়সখি ! দিষ্ট্য] দৃষ্টাসি। 

পৌর্ণেতি । রুক্জ্িণী নাম মৃত্তিঃ | পক্ষে; স্মর্ণময়ী মুর্তিঃ। বাশ্পৈরশ্রভিঃ। 
পক্ষে, উন্মভিঃ । 

ললিতেতি। ভগবতি ! প্রিয়সথী চন্দ্রাবলী এব কিং খলু রুল্মিণীতি শ্বয়তে । 

ললিত! | হা সখি রাধিকে! তোমার দর্শনই ছুলভ হইল । 

(ইহা বলিয়৷ মুখরাকে আলিঙ্গন করিয়া! রোদন করিতে লাগিলেন ) 

পদ্মা । (চন্দ্রাবলীকে আঙ্গিলন করিয়া) হায় প্রিয়সথি ! তাগাক্রমেই 

তোমাকে দেখিতে পাইলাম । 
পৌর্ণমাসী । দেখ, এই কুল্সিণীমূহ্তিধাত্রিণী পদ্মাকে আলিঙ্গন করিয়! নয়ন- 

জলে বিগলিতা হইতেছেন বাঁলয়া বোধ হইতেছে । 

ললিতা । (বিন্ময় মহকারে ) ভগবতি! প্রিয়পধী চন্জ্রাবলীকেই কি 

রুষ্সিণী বলিয়া শুন! যাইতেছে? 

পৌর্ণমাসী। তাহাই বটে। 
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ললিতা । তদে সূরদিপ্লা অববাইণা সচ্চভামা ণাম কুমরী কধং 
ইমাএ ছুক্খণিদাণং তি পসিদ্দী ? 

পৌর্ণমাসী। বসে চন্দ্রাবলি! তালাঙ্কমাতুমুাদস্মীভিরপি 
তবাধিরাকণিতঃ, তদছ্য ম! চিন্তয়। 

যশোদা। বচ্ছে! রাহীট্ঠাণে ভূমং বট্টসি, তা দাণীং অন্ধাণং 
পুরদো কা দে চিন্ত। গাম ? 

চন্দ্রাবলী। সহি ললিদে! স্থণাহি। 
(ইতি সংস্কৃতেন )। 

ল্লিতেতি। তর। হুর্য্যদরত। অর্বাঁচীন। সত্যভাম।৷ নাম কুমারী, কথমন্তাঃ 

হুঃখনিদানমিত্তি প্রসিদ্ধিঃ ? 

পোর্পেতি। আধিমনঃপীড়। । 

যশোদেতি। বংসে! ব্রাধাস্থানে ত্বং বর্তসে, তদিদানীম্ অন্মাকং পুরতঃ 

ক তে চিন্ত। নাম। 

চন্দ্রাবলীতি। সখি ললিতে! শৃণু। 

ললিতা । তবে ুর্ধাদত্তা অর্বাচীনা সত্যভামা নামে কুমারী ইহার ছঃখের 

নিদান, এ কথা প্রচারিত হইল কেন? 

পৌর্মাসী। বসে চন্দ্রাবলি! বলদেব-জননী রোহিণীর মুখে তোমার 

£খের কারণ শুনিয়াছি, অতএব চিন্তা করিও লা। 

যশোদা। বসে! তুমিই রাধিকার স্থানে বর্তমান, অতএব আমর! 

থাকিতে তোমার চিস্তা কি? 

চন্দ্রাবলী । নথি ললিতে! শ্রবণ কর। 

( সংস্কৃত ভাষায় ) 
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অপি প্রাণেভ্যো মে ভবিতুমুচিতো! যঃ প্রিয়তমঃ 

স সৌন্দর্যযালোকঃ ক্ষণমপি যষো নাক্ষিপদবীম্। 
ছ্রান্তাধিশ্রেণীবিতরণবিধো যঃ খলু কৃতী 

স সাক্ষাদত্রাপীদহহ ! সহবাসী মম পরঃ ॥ ১৭ ॥ 

(প্রবিশ্ সন্্রান্তা বকুল) 

বকুলা। দেই! মএ পুণো পুণো ণিবারিদাৰি সপ্পভীসণং 

কালিঅদহং সপ্পদি সচ্চা। 
সপ পপ শা ১.» পা পপ আপ পপ 

অপীতি। যো মে প্রাণেভোহপি প্রিয়তরো। ভবিতুমুচিতঃ ৷ সৌন্দ্যালোকঃ 

সৌন্দর্যাস্তালৌকঃ ক্ষণমপি অক্ষিপদবীং ন যযৌ। পৌদর্য্যালোক ইতি 

পাঠে সৌদর্ধযায়। ভগিন্ত! আলোকোইস্ত দুরস্তাধিশ্রেনীবিতরণবিধৌ যঃ 

কৃতী সোইপরঃ অসৌ সৌন্দধ্যালোকঃ সাক্ষার্দত্র সহবাসী 

আপীদিত্যন্থয়ঃ ॥ ১৭ ॥ 

বকুলেতি। দেবি! ময়! পুনঃ পুননিবারিতাপি সর্পভীষণং কালিয়ভ্দং 

সর্পতি সত্য । 

হায়! হায়! যিনি আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রির়তম হইবার 

উপযুক্ত, সেই সৌন্দ্ধ্যটালৌক ন্মণকালের জন্তও আমার নয়নপথের 
পথিক হইল ন1, কিন্তু ধিনি হুরস্ত মনোবেদন! প্রদানে দক্ষ, তিনিই 

আমার শ্রেষ্ঠ সহবাসিরূপে সাক্ষাৎ এই স্থানে বাস করিতে 

লাগিলেন ॥ ১৭॥ 

(বাস্তভাবে বকুলার প্রবেশ) 

বকুল! । দেবি! আমি পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেও সত্যা ভীষণ সর্পে 

পরিপূর্ণ কালিক়হ্দে প্রবেশ করিতেছে। 
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পৌর্ণমাসী। দিষ্ট্যা পল্সিনী-হৃহত্তাপিক শীতবাতাবলী ব্যালানামা- 

ননবিলে বিলীনা । 

বকুলা। দ্রিট্ঠং মএ, ণঅবুন্দা-বি্ত্তো ভট্ট! ভেম্মলো বিঅ ণং 
সচ্চা অণুসস্পদি ! 

সর্ববাঃ। অলং বিলম্বারস্তেণ, ফণি-বাসং গচ্ছেল্ষা। 

( ইতি স্থলন্ত্যো নিজ্্রাস্তাঃ ) 

( ততঃ প্রবিশতি পিঙ্গলয়াভ্যর্থমান। রাধা ) 

রাধা । ( সংস্কতেন) 

পরতন্ত্রতয়। সমন্তাতো, মম রঙ্গায় ন শাঙ্গিসঙ্গম: | 

ধিগিহাপি পি পুনবিয়োগভীম্বণ তিরেবাছ্য গতিবিনিশ্চিতা ॥ ১৮॥ 

পৌর্নেতি । পৌর্পেতি। শীতবা তাবলী শীতকালীনবাতশ্রেণী। | 

বকুলেতি । দৃষ্টং ময়া, নববৃন্দাবিজ্ঞপ্তঃ ভর্ত। বিহবল ইব এনাং সত্যামন্ুসর্পতি । 
রাধেতি। ইহাপি শার্গিনঙমেহপি ॥ ১৮ ॥ 

পৌর্ণমাপী। সৌভাগ্যেরই কথা। পপ্মিনী হৃদয়ের উত্তাপজনক শীতল 

মারুৎ সর্পগণের আননবিবরে বিলীন হইল। 

বকুল। । দেখিলাম, নববুন্দ! ভর্তীকে এই কথ! জানাইলে তিনি বিহ্বল- 

তাবে এই সত্যার অনুসরণ করিতেছেন। 

সকলে । আর বিলম্বে কাজ নাই। চল সেই সর্পাবাসে যাওয়া যাউক। 

( এই বলিগা স্ঘলিতগতিতে সকলের প্রস্থান )। 

( অতঃপর পিঙ্গলাকর্তৃক অভ্যর্থমান। রাধার প্রবেশ ) 

সর্বতোভাবে পগাধীন। থাকায় শ্রকষ্ের সঙ্গ আমার পক্ষে 

স্থথজনক হুইল লা) এই হুঃদময় মিলনেও আবার বিচ্ছেদের ভয়, অতএৰ 
এখন মররণই আমার একমাত্র গতি--ইহা! স্থির করিলাম ॥ ১৮ & 
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পিঙগলা। তত্রিদারিএ ! ণ কৃখু এদং সাহসং দে জুত্তং। 

রাধা। (সাবজভ্ঞম্)। 

আলি! কালিঅদহেণ দিটঠিণো 

রঞ্জ্ণং ঘনতরঙ্গভঙ্গিণা | 

সামলোচ্চলভু অঙ্গ মগুলী- 

সাঙ্গণা মহ চিরেণ কিজ্জই ॥ ১৯ ॥ 

€( ইতি বামাক্ষিস্পন্দনমভিমীয় সোপালম্তং সংস্কতেন ) 

মদ্বাম-দৃষ্টিলুতা, পরিস্ফুরস্তা সমস্ততঃ কৃপণা। 
আশাবন্ধং তন্ুতে, প্রাণপতঙ্গোপরোধায় ॥ ২০ ॥ 

|পিঙ্গছলেতি। ভর্তৃরারিকে ! ন খলু এতৎ সাহসং তে যুক্তম্। 
রাধেতি। আলি! কালিয়হ্দেন দৃষ্টেঃ রঞজনং ঘনতরঙ্গভঙ্গিনা শ্তামলো- 

জ্বলভুজঙগমগুলীসঙ্গিন৷ মম চিরেপ ক্রিয়তে ॥ ১৯ ॥ 
ামনৃষ্টিবের লুতা। লুতা স্ত্রী তন্তবায়োর্ণনাভমর্কটকাঃ সমা ইত্যমরঃ ৷ 

প্রাণ এব পতঙ্গে। মক্ষিক1 তন্তোপরোধায়াশাবন্ধং তন্থতে ॥ ২০ ॥ 

[পলা । রাজকন্তে ! তোমার এরূপ সাহস কর! উচিত হইতেছে না। 
ধাধ। ( অবজ্ঞাভরে ) নথি! কালিয়হ্র্দ ঘন তরঙ্গতঙ্গী. সহকারে 

সঞর্ধ্যমাণ কৃষ্ণ ভূঞঙ্জজমণ্ডলীর দ্বারা আমার নয়নের আনন্দবিধান 

করিতেছে ॥ ১৯ ॥ 

|ধা। (সংস্কৃত ভাষায়) (ইহা বলিয়! বামনেত্র স্পন্দনের অভিনয় করিয়! 

তিরস্কার পৃর্ব্বক সংস্কত ভাষায়) আমার বামদৃষ্টিকূপা লৃতা৷ (মাকড়ন! ) 

কপণা হইলেও স্ফুরিত হইয়! প্রাপপতঙ্গকে ধারণের জন্ত চারিদিকে 
আশাজাল বিস্তার করিতেছে ॥ ২০॥ 
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পিঙ্গলা। আসঞ্মঙ্গলসংসি, এদং মুহুত্তং তা পড়িবালেহি। 

রাধা । দিট্ঠিমক্কডীএ আস্সাসে কো মে বীস্সাসে ? 

( ইত্যবতারণং নাটয়তি। 

( ততঃ প্রবিশতি নববৃন্দয়া সহ কৃষ্ণ) 

কৃষঃ । 

গতির্জীতা ঘা মে চিরবিরহিণঃ প্রাণশকুনে- 

খ্বনচ্ছায়ামেতাং পরিমলবতীং মুর্তিলতিকাঁম্। 

ক্ষিপন্তী সগ্ত্বং কফণিবিষকৃশীনো কূশতরাং 

কঠোরে ! নাকাধীর্ময়ি কিমন্ুকম্পালবমপি ॥ ২১॥ 

পিঙ্গলেতি । আপসন্নমঙ্গলশংপিঃ এতৎ মুহূর্তং তৎ প্রতিপালয় । 

রাধেতি। দৃষ্টিমর্কট্যা। আশ্বীসে কো মে বিশ্বাসঃ? 

কুষ্ণ ইতি । যা মুণ্তিলতিক। মে প্রাণশকুনের্গতির্জীতা এতাং মুত্তিলতিকা: 

ফণিবিষমেব কৃশানুরপিস্ত্মিন্ সগ্ভঃ ক্ষিপন্তী সতীঃ হে কঠোরে ! ময় 

কিমনুকম্পালবমপি নাকার্ধারিত্যন্য়ঃ ॥ ২১ ॥ 

পিক্গলা। ইহাতে অদূরবস্তী মঙ্গলের সুচনা করিতেছে, অতএব মু 

কাল অপেক্ষা কর। 

রাধ।। দৃষ্টিমর্কটীর আশ্বাদে আমার বিশ্বাস নাই। 
( এই বলিয়া অবতরণ করিতে লাগিলেন ) 

( অনস্তর নববৃন্দার সহিত রুষ্ণের প্রবেশ ) 

কৃষ্ণ । ছে কঠোরহৃদয়ে ! শীতল-ছায্াসমন্থিত। সৌরভময়ী এই যে তন্থুলতা- 

যাহা আমার চিরবিরহী প্রাণপক্ষীর একমাত্র আশ্রয়স্থল; তাহাকে রত 

অধিকতর কৃশ করিয়া সগ্ভই সর্পবিষরূপ অগ্িতে নিক্ষেপ করিতে 

হায়, তুমি আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও দয় প্রকাশ করিলে না ॥ ২১ 
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( ইতি হুদাৰগাহমভিনয়তি ) 

নববুন্দা। দেব 1 সর্ববানর্থহরোহয়ং মণীন্দ্রঃ। 
( ইতি হরের্মণিবন্ধে মণিং বর্নাতি ) 

রাধু। হদ্দীহদ্দী। কধং মন্দভাইণং ইমং . জণং দন্দসূআ অবি 
গ ডংসস্ভি। 

( ইতি সর্পাননুসর্পতি ) 
কৃষঃ।  (সসম্রমেপোপস্থত্য )  মহাঁসাহসিনি ! . কিমেতদ- 

টতম্? 

(ইতি পৃষ্ঠত। ভুঞ্জাভ্যাং কটং গুহাতি ) 

রাধেতি | হা] ধিক্ হা ধিক্ । কথং মন্দভাগিনম্ ইম্ জনং দন্দশূক। অপি 

ন দংশত্তি? 

কৃষ্ণ ইতি । অসৌষ্টবং গহাম্। 

নববৃন্দা। দেব! এই মণীন্ত্র সর্ব অনর্থ হরণ করিয়া থাকে। € ইহা 
বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মণিবন্ধে মণি বন্ধন করিলেন ) 

রাধ!। হাধিকৃ! হা ধিক! এই হতভাগিনীকে কেন সর্পেও দংশন 

কত্পিতেছে না? 

(ইহা! বলিয়া! সর্পের নিকট গমন করিলেন )। 

কৃষ্ণ | (ত্রস্তভাবে নিকটে গমন করিয়া) মহাপাহপিনি! একি অন্তায় 

কার্য্য করিলে ? ( ইহ বলিয়া! পৃষ্টদ্িক হইতে ভূজবয়ের দ্বার। কদেশ 

ধারণ করিলেন) 

৩৩ 
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রাধা। ( শোকাদশ্রুতিমভিনীয় সানন্দম্ ) দিট্ঠিআ ভুঅঙ- 

জুঅলেণ বেটিদন্ি। 

( ইতি স্পর্শস্থখমভিনীয় ) 
ঠাঁণে সমএ অবআরি সববং পিঅং হোদি, জং পণ্নঅপৃ- 

ফংসোৰ নুহাবেদি। 

( ইতি সংস্কৃতেন ) 

কুষ্ণভুঁজঙ মিতাহং বিধিনাভিমতং কিলানুকুলেন । 

চিররাত্রায় কৃতেহয়ং যাত্রা! মম যাতনাবলিতিঃ ॥ ২২ ॥ 
শট শে ০৭ শ্প্পপপশ্াপটীশী পিস্পিা। পস্পাশপশীশািাীশাশী 

রাধেতি। দিষ্ট) ভুজঙগযুগলেন বেষ্টিতাম্মি। 

স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ ৷ সময়ে অপকারি সর্বং প্রিয়ং ভবতি, যত পন্গম্পর্শো- 

হপি সুখাপয়তি। 

বুষ্ণভুজঙ্গমিতি । অনুকূলেন বিধিন! অভিমতং মদ্বাঞ্ছিতং কৃষ্ণতুজঙ্গ মহমি- 

তাম্মি। সরম্বতী তু তন্মুখেন তদভীষ্টং বাচয়তি | যথা, বিধিন! কত্রাহং 

কষ্ণতুজন্ মিতান্মীতি। মম যাঁতনাবলিভিঃ চিররাত্রায় চিরাৎ যাত্র। 

ক্লতেত্যন্থয়ঃ ৷ চিরায় চিররাত্রায় চিরগ্তাগ্ভাশ্চিরার্থক। হত্যমরঃ ॥ ২২ ॥ 

রাধা । (শোকভরে কোনও কথা শুলিতে লা পাইয়া, আননভরে ) ক 

ভাগ্য, দুইটি ভূজঙ্জেই আমাকে বেষ্টন করিয়াছে । (ইহা! বলিয়! 

স্পর্শসুখ অন্ুৃতবের অভিনয় ) উপযুক্তকালে অপকারী বস্ত সকলও 

প্রিয় হইয়! থাকে) যেহেতু এই সর্পের স্পর্শেও স্থুখবোধ হইতেছে। 

( ইহ! বলিয়া সংস্কৃত ভাষায় ) অনুকূল বিধাতা এত দিন পরে আমার 

চিরবাঞ্ছিত সাধন করিলেন__-এত কাল পরে আমি কৃজ্ঞতুজনকে প্রান্ত 

হইলাম-- বোধ হয়) এখন আমার যাতনা সকল চিরকালের জন্য দুর 

হইল ॥ ২২॥ 
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নববৃন্দা। দিষ্ট্া! কৃষ্ণভুজাভিজ্ঞানম সাঃ সম্ঘভূব । 
রাধা । (দুশং দরোন্মীল্য ) অবেবা! মণিকন্ভতিকিম্জীরিদ- 

মখওবি এসো ভুঅঙ্গো মং ৭ ডংসদি। 

নববুৃন্দা । 

চক্রাঙ্কিতস্ নিশ্মলমলয়জপরিশীলিনো মণিং দধতঃ । 

কৃষ্ভুজগন্ত স্বভগে ! কৃষ্ভুজম্য চ গতো ভেদঃ ॥ ২৩ ॥ 

কৃষ2। ত্রাসিতেন্দীবরমন্দমাধুরী-কন্দলৈবপুরপুর্বব মুজ্ঝতী। 

বঞ্ধুরাঙ্গি | জগদেব কিং বৃথ। বন্ধানেত্রমসি কর্ত ুগ্তা ॥২৪॥ 

নববৃন্দেতি। নষ্টা কৃষ্ণভৃজম[ভলক্ষী কৃত্যান্ত। জ্ঞ জ্ঞানং সম্বভৃব | 

রাধেতি। আশ্যধ্যম্! মণিকান্তিকিন্মীরিতমন্তকোহপ্যেৰ ভুজগে! মাং 

ন দংশতি। 

লববৃন্দেতি। হেস্থভগে! কুষ্ণভুজগন্ত কৃষ্ণভূজন্ত চ ভেদে! গতো। ভেদে! 

নান্তি, চক্রাস্কিতেত্যাি তৃতীয়বিশেষণসাম্যা্দিতি জ্ঞেয়ম্। পক্ষে গতো 
গকারাডেদঃ ॥ ২৩ ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। ইন্দিরা লক্ষমাঃ। বন্ধুরাঙ্গি মনোহবাঙ্গি ॥ ২৪ ॥ 

নবরন্দা। কি সৌভাগ্য ! হহার কুষ্ণের বাহুঃ এই ভ্ঞান হইয়াছে । 

রাধা | (চক্ষু ঈষৎ উন্মীলিত করিয়। ) কি আশ্চর্য্য! মণিকান্তির দ্বার 

ভূষিতমস্তক হইয়াও এই ভূজক্গ আমাকে দংশন করিতেছে লা। 

পববৃন্দা। হে সৌভাগাবতি! নির্খল মলরবাযুদেবী চক্রাঙ্কিত মণিধারী 

কৃষ্ভুজঙ্গের ও কৃষ্ণভূজের- -এই উভয়ের কিছুমাত্র ভেদ নাই ॥ ২৩৪ 

$ষ। হে মনোহরার্গি! তোমার যে সৌন্দধ্যমাধুর্যসমূহে লক্ষ্মী পর্য্যন্ত 

ভীতা৷ হন, সেই অপূর্ধ্ব শরীরকে পরিত্যাগ করিয়। জগৎকে বিফলনেত 

করিতে উদ্ভতা হইয়াছ (কন ?1॥২৪॥ 
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রাধা। (সাচিকন্ধরমবেক্ষ্য ) হদ্দী! হদ্দী! হদাবি স্থুট্ঠ জেবব 
হদন্ষি, জং ইমাএ বরাগীএ কিদে এসো তিল্লোঅসোক্খআরী 

অপ্লা সপ্পদহে তুএ পক্খিত্তো ? 
কৃষ্ণঃ। (তীরমাসাগ্ রাঁধাহস্তে রত্ুমাবধূন্ সোপালভ্তস্মিতম্_) 

ভজন্তী নিষ্কপে রাগান্োগিনাং স্বয়মাশিষ2 | 

ভোগনং মাং কিমাশীর্ভন্ত্ং রারঘ্িতুমুগ্ভতা ॥ ২৫ ॥ 
তদেহি, মাধবীমণ্ডপং প্রবাব। 

(ইতি পিঙগলয়া সহ নিষ্ক্রান্তো ) 

রাধেতি। হ! ধিক্ হ! ধিক! হতাপি সুষ্ঠু এব হতাস্রি, ষদন্তাঃ বরাক্যাঃ 

কৃতে এষ ব্রিলোকসৌধ্যকারী আত্ম! সর্পহৃদে তয়! প্রক্ষিপ্তঃ। 

কৃষ্ণ ইতি । হেনিষ্কপে! রাগাঙোগিনাং সর্পাণামাশিষে। বিষদস্তান্ স্বয়ং 
ভজ্তী, ত্বং কিং ভোগিনং ভোগাভিষিক্তং মমাশীর্ভ্যঃ কামেভ্। বারয়ি- 

তুস্দ্যতাপি। স্ত্রী ত্বাশীহিতাশংসাদিদংপ্রয়োরিত্যমরঃ ॥ ২৫ ॥ 

রাধা । (ক্রগ্রীবায় দেখিয়া) হা ধক! হা ধিক! আমি নিহতা 
হইয়া আরও বিশেষরূপে হত হইলাম) যেহেতু, এই নগণ্য ব্যক্তির 
জন্ত আপনি আপনার এই ব্রিলোকস্থুথবর্দনকারী শরীর কালিক়- 

হদে নিক্ষেপ করিলেন । 

কৃষ্ণ । (তীরে উপস্থিত হইয়া শ্রীরাধিকার হস্তে স্তমস্তক মাঁণ বন্ধন করিয়! 

মৃদু হান্তসহকারে তিরস্কার-পূর্ব্বক )হে নিষ্ঠুরে! তুমি অন্থরাগভরে 

স্বয়ং সর্পকুলের বিষদন্ত তজনা৷ করিয়া! ভোগ।ভিলাধী আমাকে কামনার 
বস্ত সকল হইতে নিবারণ করিতে উদ্ভতা হইয়াছ কেন? ॥২৫॥ 

অতএব আইস, আমর! মাধবীকুঞ্জে গমন করি। 

(ইহ! বলিয়া! পিঙগলার সহিত উ্তয়ের প্রস্থান) 
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(ততঃ প্রবিশতি পৌর্ণমান্য!দিভিরনুগম্যমানা বিক্রোশস্তী যশোদা ) 

যশোদা। হন্ত্র হস্ত! অদিকণ্ডোবি সো হদাসো কালিও মহ 

মন্দভাইণীএ কিদে পুণোবি পরাবুত্ো। 

নববৃন্দা। (ম্বগতম্) রাধাপারবশ্যবাধানিরোধায় ময়া প্রণীতেয়ং 

চাতুরী সিদ্ধা বভৃব। 

( প্রকাশম্) 
হস্ত ] পরমাধ্যাঃ ! সমাশ্লিত সমাশ্বসিত, খেদং 

মুঞ্চত, যদেষ সত্যামুত্তাধ্য তটামবাপ নাগারিকেতুঃ | 

যশোদেতি। হস্ত হস্ত! অতিক্রান্তোহপি স হতাশঃ কালিয়ে। মম মন্ব- 

ভাগিন্তাঃ কৃতে পুনরপি পরাবৃত্তঃ | 

নববৃন্দেতি। চাতুরা সর্বেষামানয়নরূপ। ক্রিয়। দিদ্ধা রাধাপারবগ্তনিরোধ- 

কারিণী বভূব। নাগারিকেতুর্ণরুড়ধ্বজঃ। 

( অন্তর পৌর্ণমাসী প্রভৃতির অগ্রবর্তিনী হহয়। কাদিতে কার্দিতে 

যশোদার প্রবেশ) 

যশোদ1 | হায় হায়! সেই কালিয় হতাশ হহয়। গমন করিলে এই মন্দ- 

ভাগিনীর জন্ত পুনরায় ফিরিয়া আদল । 

নববৃন্দা। (স্বগত) রাধিকার পারবশ্তরূপ বাধ! নিবৃত্ত করিবার জন্য আমি 

যে কৌশলের অবতারণা করিয়ছিলাম১ তাহা সুপিদ্ধ হইল। 

( প্রকান্তে)কি কষ্ট! হে পুজনীগ আধ্যাগণ, আপনার শান্ত 

হউন, থেদ পরিত্যাগ করুনঃ যেহেতু, এহ গরুড়ধ্বজ সত্যভামাকে 

উত্তোলন করিয়া! তীরে উঠিয়াছেন। 
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সর্বব১। (সগদগদম্)বাটং মঙ্গলং মঙ্গলম্ । 

(ইতি ধৈধ্যং নাটয়ন্তি ) 

(নেপথ্যে )। 

্রিভৃবনগুরুমগ্রেকৃত্য রাজীবযোনিং 

কলয়িতুমধিমৌলিং সত্বরঃ সাত্বতানাম্। 
বিশতি পুরমপর্ণাপূর্ণপার্খঃ পুরস্তাদ্- 

বুধবরমধিরূঢঃ খগ্ুশীতাংশুচুড়ঃ ॥ ২৬ ॥ 

নববৃন্দা। পশ্যত পশ্যত, গিরীন্দ্রনন্দিনীজীবিতবন্ধোরানন্দায় 

মুকুন্দঃ পুরস্তাদয়ং সাধয়তি । 

(নেপথ্যে )। খগ্ডশীতাংশুরবিচন্ত্রশ্চ্ড়ায়াং মন্তকে যস্ত সঃ। মহাদেবো 

বুষবরমধিরূঢ়ঃ সন্ ত্রিভুবনগুরুং রাজীবযোনিং ব্রহ্মাণমগ্রেরুত্য সাত্বতানা- 

মধিমৌলিং॥শ্রীকৃষ্তং দ্র্ট, ং ছ্বারকাং বিশতীত্যন্বঃ ॥ ২৬ ॥ 

মকলে। ( গদ্গদ্ ভাষায়) বেশ বেশ! মঙ্গলের কথ! । ইহা বণিয়। 
ধৈর্যধারণ করিলেন ) 

(নেপথ্যে ) ছর্গাদেবীকে পার্থ লইয়! শ্রেষ্ঠ বৃষে আরোহণ পুর্ববক অদ্ধ 
ক্ত্চুড় মহাদেব ত্রিতুবনগুরু পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে অগ্রবর্তী করিয়! 
উকষ্ণের দর্শনার্থ শীপ্ৰ দ্বারকাপুরীতে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৬ ॥ 

নববৃন্দা। দেখ দেখ, গিবীন্দ্রনন্দিনীর বল্লভ শঙ্করের আনন্দ-বর্ধনের জঙ্ঠ 

মুকুন্দ তাহার অগ্রে আপিয়। উপস্থিত হইলেন । 
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সর্ববাঃ। ( কৃষ্ণং দূরতঃ সমীক্ষ্য হর্ষং নাটয়ন্তি )। 

পৌর্ণমাসী। নববৃন্দে! কক তে প্রাণসবী সত্য]? 
নববৃন্দা। পুরস্তাদ্বাসস্তীমণ্ডপে । 
পৌর্ণমাসী। হরে পরোক্ষমেব সত্যাং সত্বরং কুগ্ডিনে প্রেষয়ামঃ। 
মুখরা। অমু গছুঅ ণং জাণেমি। 

( ইতি পরিক্রামতি ) 

€ প্রবিশ্য পিঙ্গলয়া সহ রাধা ) 

রাধা । হলা। কাও এখ জগ্নন্তি? 

মুখরেতি' । অহং গত্বা এনামানয়ামি । 

রাধেতি। সখি! কা অন্র জল্পস্তি? 

সকলে। (দূর হইতে কৃষ্চকে দর্শন করিয়। আনন্দ প্রকাশ করিতে 

লাগিলেন ।) 

পোর্ণমাপী। নববুন্দে! তোমার প্রাণপখী সত্যা কোথাক্স ? 

নববৃন্দা। অগ্রবর্তী মাধবীমণ্ডপে | 
পৌর্ণমালী। শ্রীকৃষ্ণের অজ্ঞাতস'রে সত্যাকে শীঘ্রই কুাগুননগরে প্রেরণ 

করিতেছি । 

মুখর] । আমিই যাইয়। তাহাকে লইয়! আসিতেছি । 

( ইহ! বলিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন ) 

(পিঙ্গলার সহিত রাধার প্রবেশ ) 

রাধ।। সখি! কাহার! এ স্থানে কথোপকথন করিতেছে ? 
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পিঙ্গলা। মিলিদাইং দেঈএ রূপৃপিণীএ কুড়নম্বাইং তুমং 
আকৃথিবস্তী। 

রাধা। হা! মরণং বি মে ছুল্লহং। 

( ইতি বক্ত,মাবৃত্য রোদিতি ) 

মুখর । (দুরতঃ প্রেক্ষ্য সচমণ্ডকারং পরাবর্তুতে ) 

পৌর্ণমাসী। মুখরে ! কিং নিবৃত্তাসি? 
মুখরা। ভঅবদি ! কিন্থি বত্তকামাবি সঙ্কেমি। 

পৌপমাসী। যুদ্ধে! কৃতং শঙ্কয়া, বিশ্রবমুচ্যতাম্। 

মুখরা। (সাজ্রগদগদং কর্ণে ) এববপ্রেদং। 

পিঙ্গলেতি। মিলিতানি দেব্যাঃ রুক্সিণ্যাঃ কুটুগ্থানি ত্বাংআক্ষিপত্তি। 

বাধেতি । হা! মরণমপি মে ছুলভম্। 

মুখরেতি । ভগবতি ! কিমপি বস্তকামাপি শঙ্ষে। 

মুখরেতি। এবমেতৎ। 

পিঙ্গলা। দেবী রুক্সিণীর কুটুম্বগণ মিলিত হইয়। তোমাকে নিন্দা 

করিতেছে। 

রাধা । হায় হায়! মরণও আমার হলভ হইল! 

( ইহা বলিয়া মুখ ঢাঁকিয়া কাদিতে লাগিলেন ) 

মুখরা। (দুর হইতে অবলোকন করিয়৷ ফিরিয়া আসিলেন ) 

পৌর্ণমাসী। মুখরে ! ফিব্রিয়া আঁসিলে কেন? 

মুখর! । ভগবতি! কিছু বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, কিন্তু ভয় হইতেছে ! 

পৌর্ধমাসী। মুগ্ধে! ভয়কি? বিশ্বস্তচিপ্তে বল। 

মুখরা। ( অশ্রপুর্ণ গদ্গদকঠে কাণে কাণে ) এইরূপ ।- 
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পৌর্ণমাসী। ( সোপালন্তম্) প্রলাপিনি ! তৃষ্তীং ভব, কুতন্তে 
তাদৃশং ভাগধেয়ম্ ? 

যশোদা। ভঅবদি! কিং ভণাদি এস? 

পৌর্ণমানী। গোকুলেশ্বরি ! বাঢ়মসম্তাব্যম্। 
মুখরা। (পুনঃ কর্ণে লপতি ) 

পৌর্ণমাসী। মুঢ়ে ! ভভাতম্ জ্ঞাতং, মহারত্েনৈব ভ্রাস্তাসি কৃতা। 
মুখবা। গত্তিণি ললিদে! তৃমং গামছুম পেক্খ। 

ললিতা । ( পৌর্ণমাসীমুখমীক্ষতে ) 

পৌর্ণমাসী। গচ্ছামন্তত্র কো দোষঃ। 

( ইতি সর্ধাঃ পরিক্রামন্তি) 
পপি তই 

যশোদেতি। তগবতি ! কিং ভণতি এষা ? 

মুখরেতি। নপ্তি, ললিতে ! ত্বমাগতা পশ্ঠ । 

পৌর্মাপী ৷ (তিরস্কার পূর্বক ) প্রলাপিনি! চুপ কর, তোমার তেন 

ভাগ্য কোথায়? 

বশণোদা। ভগবতি ! তুমি একি বলিতেছ? 

পৌর্ণমাপী । গোকুলেশ্বরি ! মে অসম্ভাবনীয় কথা । 

মুখরা । (পুনরায় কাণে কাণে কহিতে লাগিলেন) 

পৌর্মাসী। মুঢ়ে! জানি জানি, মহারত্ব হেতু তুনি এইরূপ ভূল 
করিয়াছ। 

মুখর! । নাতিনি ললিতে! তুমি একবার আসিয়! দেখ. 

ললিতা। ( পৌর্ণমাসীর মুখের প্রতি তাকাইলেন ) 

পৌর্ণমাদী । তথায় যাইতেছি, তাহাতে দোষ কি? 

( কলে যাইতে লাগিলেন ) 
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পৌর্ণমাসী। ( ললিতা-মুখরাভ্যাং সহ কিঞ্চিদিগ্রে গন্বা 
সৌহ্ম্ৃক্যম্) কথমলক্ষ্যমাণপর্ববাঙ্গাপি বরাঙী মদন্তরে 
কারুণ্যমুন্মীলয়ন্তী কঞ্চি চমণ্ডকারম|রোপয়তি । 

ললিতা |, ( সন্নিধায় সগদগদম্) অই মন্দোঅরি ! কিং রোঅসি ? 

রাধা। (মুখাদঞ্চলমপাস্থ সবিক্রোশম্) হাহা! কধং পিঅসহী 

মে ললিদা ? হা! কধং বচ্ছল! ভঅবদী ? হা! কধং 

অজ্জিআ। মুহর1 £ 

( ইত্যানন্দেন ঘৃণণস্তী ভূমৌ স্মলতি ) 

পৌর্ণেতি ৷ অলক্ষ্যসর্ববানগত্বমস্ত! বস্তরাবৃতত্বাস্ক,রস্থিতত্বাচ্চ। 

ললিতেতি। অয়ি মন্দোদরি! কিং রোদিষি? 

রাধেতি। অপান্ত ত্যক্ঞ| হা হা! কথং প্রিয়সথী ললিতা? হা! 
কথং বসল! ভগবতী ? হা! কথং আধ্য1 মুখর? 

পৌর্ণমাসী। (ললিত। ও মুখরার সহিত কিঞ্চিং অগ্রে গমন করিয়। 

গঁৎস্তকা সহকারে ) যদিও এই সুন্দরীর সর্ববাঙ্গ দেখ। ষাইতেছে না, 

তথাপি এই স্তন্দরী আমার অন্তরে করুণার সঞ্চার করিয়া আমাকে 

অপূর্ববভাবে চমত্কৃত করিলেন । 

ললিতা । অগি ক্ষীণোদরি ! কাদিতেছ কেন? 

রাধা । (মুখ হইতে অঞ্চল অপসারণ করিরা কাদিতে কাঁদিতে )হায় 

হায়! প্রিয়সধী ললিতা কোথা হইতে আদিলে? স্নেহময়ী 

ভগবতীই বা কোথ|! হইতে, আর্ধ্যা মুখরাই বা কোথা হইতে 

আসিলেন? 

( ইহ! বলিয়। আনন্দে ঘুণিতা হইয়। ভূমিতে পতিত হইলেন ) 

এ তি 1১ কির লি 
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ললিতা । - ( বিচিত্রং কুজন্তী রাধামালিঙ্গ্য প্রমোদমুচ্ছাং 
নাটয়তি ) 

পৌর্ণমাসী। অহ্হ ! ভোঃ ! কথং বগুসৈব সা মে রাধিকা ? 
( ইত্যুচ্চৈরাক্রন্দতি ) 

মুখরা। ণত্তিণ! পুণোবি লদ্ধাসি। 

( ইত্যুন্মাদং নাটয়তি ) 

যশোদা। (রোহিণ্যা সহ ধাবন্তী সগদগদম্) হা যচ্ছে। 

জীঅসি ? 

( ইতি মুখং চুন্বতি ) 

সুখরেতি । নপ্তি, ! পুনরপি লন্ধাস 

যশোর্দেতি। হা বংসে! জীবসি? 

ললিত । (বিচিত্র অন্ফুট বাক্য বলিতে বলিতে রাধাকে আলিঙ্গন 

করিয়া আনন্দে মুচ্ছিতা হইলেন ) 
পৌর্ণমাপী। অহে !কি প্রকারে আমার বৎস! রাধিক। এখানে আসিলেন? 

(ইহ! বলিয়া! উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ) 

মুখরা । নাতিনি! আবার তোমাকে পাইলাম । 

(ইহ! বলিয়। উন্মত্তের শ্ায় আচরণ করিতে লাগিলেন ) 

ষশোদা । (রোহিণীর সহিত ধাঁবিত। হইয়া গদগদ বাক্যে) 

হা বসে! জীবিত আছ? 

(ইহ৷ বলিয়! মুখচুম্বন করিলেন ) 
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চন্দাবলী। ( সোশুকম্পম্) কিং কৃখু মম বহিণী রাহী চ্চেঅ' 

এসা? 

( ইতি স্মলস্তী কণ্ঠে গৃহাতি ) 

পৌর্ণমাসী। অহো! তীব্রতৃষ্ণাত্তীনাং মকুজাঙ্গলে পানককুল্যা 

স্বয়মেবোন্মীলিতা। 

রাধা । 

( সর্ববাসাং পাদানভিবাগ্ভ সোশুকম্) কুসলিণী কিং বহিণী 

মে চন্দাঅলী ? 

চন্দ্রাবলীতি । কিং খলু মম ভগিনশ রাধা এব এষ1? 

পৌর্ণেতি। মরুজাগলে তন্নায়ি দেশে। পানকম্ত কুল্য। কৃত্রিমনদী। 

কুল্যারা৷ কৃত্রিম! সরিদিত্যমর2| 

রাধেতি। কুশলিনী কিং মম ভগিনী চন্দ্রাবলী? 

চন্দ্রাবলী। ( কম্পিতাঙ্গে) ইনি কি আমার ভাগনী রাধিক! ? 

( ইহা বলিয়। স্থলিতগতিতে বাধার ক ধারণ করিলেন ) 

পৌর্ণমানী। হায় হায়! আতিশয় তৃষ্কার্তদগের ছুঃখ দূর করিবার জন্য 
মরুপ্রদেশে স্বয়ং কৃত্রিমনদী আসিয়া উপস্থিত । 

রাধা । (সকলের পদবন্দনা করিয়া উৎকণ্ঠা-সহকারে ) আমার ভগিনা 

চন্ত্রীবলীর কুশল ত? 



১*ম অঙ্ক ] ললিতমাধবনাটকম্ ৫৭৩ 

চক্দ্রাবলী। (গাটং পরিষজ্য ) বছিণি! এসা এসক্ষি দুজ্জনী 

হদচন্দাঅলিআ। 

(ইতি রোদ্দিতি ) 

রাধা । ( সানন্দসন্ত্রমং পাদয়োঃ পতন্তী ) হদ্দী হদ্দী! রিড়ম্থিদঙ্গি 

হদ দেবেবণ। | 

( ততঃ প্রবিশতি কৃ: ) 

কৃষ্ণত। (সানন্দম্) চিরেণাগ্য গোকুলবাসিনমিবাত্মানমভি মস্থয 

মানঃ প্রমোদমুগ্ধোহস্মি ৷ 

চন্দ্রবলীতি। ভগিনি ! এব! এবাম্মি হুর্জনী হতচন্দ্রাবলিক1। 

রাধেতি। হা! ধিক্ হা ধিক! বিড়দ্বিতাম্মি হতদৈবেন। 

চন্দ্রাবলী। (গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া) ভগিনি! এই হূর্জনই হতভাগিনা 

চন্ত্রাবলী। 

রাধা । (সানন্দে সন্ত্রম সহকারে পদে পতিত হইলেন ) হা ধিক! হ ধিক! 

হতদৈব কর্তৃক আমি প্রতারিত হইলাম | 

( অনন্তর কৃষ্ণের প্রবেশ) 

কৃষ্ণ | ( আনন্দভরে ) ৰহুকাল্ পরে নিজেকে গোকুলবাপিরূপে মনে 

করিয়৷ আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি। 
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বশোদা। ( কৃষ্ণমভিমশ্য ) জাদ! দিট্ঠিআ বহুদুদিও সঙ্গ- 
দুহাদে কৃখেমী ণিকস্তোসি। 

নববৃন্দা। গোকুলেশ্বরি! মায়াময়ী সেয়ং ভুজঙসঙ্ঘতিঃ। 

( ইতি শূরস্তঃ সর্বের ন্মিতং কুর্ববস্তি ) 

ললিতা । হলা রাহে! কহিং বিসাহা ? 
নববুন্দা। পশ্ঠেয়ং বিশাখা নিজনির্করাছ্ুতায় সানন্দমায়াতি। 
সর্ববাঃ। (( প্রত্যুদগণ্য বিশাখামালিঙ্গন্তি ) 

যশোদেতি । (কৃষ্ণং অভিমুগ্ত আলিঙ্গ্য) জাত! দিষ্ট্যা বধুদ্ধিতীয়ঃ 

সর্পহ্দাৎ ক্ষেমী নিষ্ীস্তোহসি | 

ললিতেতি। সখি রাধে! কুত্র বিশাখা? 

যশোদা। (কুষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া) পুত্র! বড় সৌভাগ্যের 

বিষয় যে, বধুকে লইয়া! তুমি সর্পমুখ হইতে লিঙ্রীস্ত হইতে 
পারিয়াছ। 

নববৃন্দা। গোকুলেশ্বরি ! সেই ভুজঙ্গের দল সকলই মায়াময়। 

(ইহা! শুনিয়া নকলে মুহ্হাস্ত করিতে লাগিলেন ) 

ললিতা । সথি রাধে! বিশাখা কোথায়? 

নববৃন্দা । এই যে স্বীয় নির্ঝর হইতে বিশাখ। উঠিয়। সানন্দে 

আদিতেছেন। 

সকলে) ( প্রত্যুদগমন করিয়। বিশাখাকে আলিঙ্গন করিলেন) 
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বিশাখা । (গুরূণাং পাদানভিবন্দ্য রাধামালিঙ্গতি ) 

ললিতা । হা সহি বিসাহে! কধং পুণোবি দিট্ঠালি। 
( ইত্যুভে গাটুমালিজতঃ ) 

চন্দ্রীবলী। ( জনাস্তিকম্) ভমবদি! বহিণীএ করং গেহিছুং 

মহ বঅণেণ অব্র্থীঅদ্ব অজ্জ্বউন্তো । 

পৌর্ঁমাপী। বসে! দাক্ষিণ্যভাজাং মুদ্ধন্তাসি, তদাকর্ণর, 
এষা সাধবী চিরমুদয়তে দেবি! দৈবী প্রসিদ্ধি- 

বিন্যস্তায়াং মধুরিপুকরে রাধিকায়াং ভবত্যা | 

ললিতেতি। হ] সখি বিশাখে! কথংপুনরপি দৃষ্টাসি। ময়েতি শেষঃ। 

চন্দ্রাবলীতি। ভগবতি ! ভগিন্তাঃ রাধায়৷ ইত্যর্থঃ। করং গ্রহীতুং মম 
বচনেন অভ্যর্থ তাং আর্ধ্যপুক্রঃ ৷ 

পৌর্ণেতি। দাক্ষিণ্যভাজাং সরলানাম। দক্ষিণে সরলোদারাবিতি কোষঃ। 

হে দেবি! এষ! সাধ্বী দৈবী প্রসিদ্িশ্চিরমুদয়তে । তাং 

প্রসিদ্ধিমাহ, বিস্স্তায়ামিত্যাদিন। ভবত্য। | মধুরিপুকরে ব্লাধিকায়াং 

বিশাখা । (গুরুজন্গণের পাদবন্দনা করিয়। রাধাকে আলিঙ্গন কঙ্িলেন) 

ললিতা । হা নথি বিশাখে ! সৌভাগাক্রমেই পুনরাপ্ন তোমাকে দেখিতে 

পাইলাম । (ইহ বলিয়। উভয়ে পরস্পরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিতে 

লাগিলেন ) 

চন্দ্রাবলী। (জনান্তিকে ) ভগবতি! আমার কথামত আধ্যপুক্রকে 

ভগিনী শ্ররাধার পাখিগ্রহণের জন্ত নিবেদন করুন। 

পৌর্মাসী.। বংসে! তুমি পতিব্রতাগণের শীর্ষস্থানীয়! অতএব শ্রবণ কর 

--হে দেবি ! তুমি মধুরিপুর করে শ্রীরাধাকে সমর্পণ করিলে 
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ধিশ্বন্ ভাবী ভুবনমনয়োঃ প্রেমসৌভাগ্যঘণ্টা- 
নির্ধোষাখাঃ পরিণরবিধো রতুধারাভিষেকঃ ॥ ২৫ ॥ 

চন্দ্রাবলী। ( সহর্ষম্) অজ্ঞে! মাহবি এসো চ্চেঅ কামো, 

তা গোউলেস্দরীএ সমং জন্থাদীঅছু। 
পৌণমাসী। ( যশোদামাবেদয়তি ) 

যশোদা। জাদ! বচ্ছ! অন্দাঅলী কিন্ছি অন্তখেদি। 

বিস্তস্তায়াং সত্যাম্। অনয়োঃ পরিণয়বিধৌ রত্বধারাভিষেকে! ভুবনং 

ধিম্বন্ ভাবী ভবিষ্যতি। প্রেম-সৌভাগ্যঘণ্টায়! নির্যোষমাধ্যান্ততি 

যস্তাদূশ ইত্যহয়ঃ ॥ ২৫ ॥ 

চক্ত্রীবলীতি। আধ্যে] মমাপি এষ এব কামঃ, তৎ গোকুলেশ্বরধ্যা মমং 

সম্পাগ্ততাম্। 
পৌর্ণেতি। (তং কামং যশোদাং প্রত্যাবেদয়তি ) 

যশোদেতি । জাত! বৎস! চন্ত্রীবলী কিমপি অভ্যর্থয়তি | 

ইহাদের পরিণয়বিধিতে রত্বধারাভিষেকে প্রেমসৌভাগ্যরূপ ঘণ্টা- 

ধ্বনিতে ভ্রিজগতের হর্যবিধান করিবে এবং ইনি যে সাধবী, এই দৈবা- 

প্রপিদ্ধি চিরকাল উদিত হইয়! থাকিবে ॥ ২৫॥ 

চন্দ্রাবলী। (আনন্দভরে ) আর্য! আমারও এইরূপ ইচ্ছাও অতএব 
উহ! গোকুলেশ্বরীর সহিত সম্পাদিত কর্চন। 

পৌর্ণমানী। ( খোদাকে নিবেদন করিলেন) 

যশোদা। পুত্র! বৎস! চন্দ্রাবলী কিছু নিবেদন করিতেছে। 
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কৃষ্ণ । অন্ধ! কখয় কমস্তাঃ পরিপুরয়িষ্যাম্যভিলাষম্ ? 
যশোদা। এববপ্েদং। 

কৃষ্ণ | অন্য! যথাভভ্কাপয়তি । 

(ইত্যুপস্হতা জনান্তিকম্ ) 

দেব! ছুর্ববহোহয়ং গরীয়ান্মহাভারঃ তদিতোহন্য- 

দাজ্ঞাপয়। 

চন্দ্রাবলী। (সপ্রণযের্ষম) ঠাণে বিজ্ঝসি, জং লদ্ধকাণ্ডোসি। 

রুষ্ত ইতি । অন্তাঃ ভীম্মকসুতায়াঃ। 

যশোদেতি । এবমেতৎ । 

কৃষ্ণ ইতি। মাতঃ! যথান্রাপয়নি, তথ। করিষ্যা মীত্যর্থ2। 

(জনাপ্তিকং কর্ণে লগিত্বাহ, কৃষ্ণ ইত্যর্থং বোধয়তি ) 

দেবি! মহাঁভারঃ রাজ্ঞে। বরদানাৎ। 

চন্ত্রাবলীতি। স্থানে বিভেষি, যত লব্ধকাণ্ডোহপি লব্ধপময়োইসি | 

শক্ষে১ লন্ধবাণোহদি । কাণ্ডোইবসরবাণয়োরিত্যমরঃ | 

রুষ্ণ। মাতঃ! আজ্ঞা করুন, ইহার কোন্ অভিলাষ পুর্ণ করিব? 
যশোদা । এইরূপ । 

কুষ্ণ। মাতঃ ! যেরপ আজ্ঞ। করিলেন, তাহাই হইবে। 

( ইহ! বশিয়া নিকটে যাইয়! জনাস্তিকে দেরীর প্রতি ) 

দেবি! এই গুরুতর মহাভার অত্যন্ত হূর্বহ, অতএব ইহা! ভিন্ন 

অন্য কিছু আদেশ কর । 

চন্ত্রাবলী । ( প্রণয়সহিত ঈর্ষ। সহকারে ) উপযুক্ত সময় পাইয়! ভয় কর! 
তোমার পক্ষে ভালই হইতেছে । 

৩৭ 
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€ ইতি রাধাং করে ধত্বা ) 

পুগুরীককৃখ! এসা মে বহিণী, অন্ধ সআদাদোবি 
তুএ পউরপ্রেম্মেণ সংভাঅনিজ্জা । 

(ইতি কৃষ্ণপাণৌ সমর্পয়তি ) 

কৃষ্ণঃ। ( নীচৈঃ) দেবি! কন্তে প্রপাদং নাভিনন্দতি ? 
(ইতি সাদরং গৃহীতি ) 

( নেপথ্যে ) উদ্দিশ্বমানসরণির্নন্ব রৈবতেন 

গোবদ্ধনস্থ্য করসম্তূ তবামপাণিঃ। 

ভল্লুকমল্লবদনাদ্ুপলভ্য বার্তাং 

বিস্ধ্যো মুকুন্দনগরীং নগরাদ্বপৈতি ॥ ২৬ ॥ 

পুণগুরীকাক্ষ ! এষ! মে ভগিনী, অস্মৎসকা শাদপি ত্বয়া প্রচুরপ্রেয়! সম্ভাবলীয়া । 

নেপথ্যে । বৈবতেন পর্বতেনোদ্দিশ্তমানা সরণিঃ পন্থাঃ যশ্মিন্ সঃ। গোবর্ধানস্ত 

পর্বতন্ত করেণ সম্ভূতে। বামপাণির্বস্ত সঃ। নগরাট্ নগরাজঃ ॥ ২৬ ॥ 

( ইহ1 বলিয়া শ্রারাধার কর ধারণ পূর্বক ) 

পুগুরীকাক্ষ ! এই আমার ভগিনী, আমার অপ্ক্ষাও আপনি প্রচুরতর 

প্রেমে ইহাকে আদর করিবেন । ( ইহা। বলিয় শ্রীকৃষ্ণের হস্তে সমর্পণ 

করিলেন )। 

কৃষণ। (মৃ্ুদ্বরে ) দেবি! তোমার অনুগ্রহ কে না অভ্যর্থনা করে? 

( ইহ। বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন )। 

(নেপথ্যে )। জান্ববানের মুখ হইতে বৃত্তান্ত অবগত হইয়! পর্বতরাজ বিন্ধ্য 

পথপ্রদর্শক রৈবতক পর্বতের সহিত বামহস্তে গোবর্ধনের কর গ্রহণ 

করিয়। শ্রীকষ্টের নগরে প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৬॥ 

চি ত 
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পৌর্ণমাসী। পশ্ঠত পশ্যত, 
ধুত-হলধরপাণিঃ পর্বববেদীমপুর্ববাং 

প্রবিশতি বস্থদেবে বুঝিঃবীরৈঃ পরীতঃ। 
যছুকুলরমণীণাং শ্রেণীভিঃ সেব্যমানা 

সদয়মুপনয়ন্তী রেবতীং দেবকী চ ॥২৭॥ 

নববৃন্দা । পশ্যত পশ্যত, 

ভদ্রায়৷ দক্ষিণং পাণিং শৈব্যায়াঃ সব্যমু্স্থকা। 
করাত্যাং গৃহ্তী শ্যাম! পুরস্তাদিয়মাধযৌ ॥২৮। 

পৌর্ণেতি । 

পর্ববেদীং বিবাহোৎ্সববেদীম্। সদযং যথ। স্তাত্তথ! দেবকী চ রেবতী- 

মুপনয়ন্তী সতী পর্ববেদীং প্রবিশতীত্যন্বয়ঃ ॥ ২৭-২৮ ॥ 

পৌর্ণমাসী । 
দেখ দেখ, বুষ্জিবংণীয় বীরগখে পনিবৃত হইয়া বন্দে হলধরের 

হস্তধারণ করিয়। অপুর্ব বিবাহবেদীতে প্রবেশ করিলেন। এদিকে 
যছুকুল-রমণীদদিগের দ্বার৷ সেবিতা হইয়া! দেবী দেবকী রেবতী দেবীকে 

সয়ভাবে গ্রহণ করিয়! উপস্থিত হইলেন ॥ ২৭॥ 

নববৃন্দ1!। দেখ দেখ, গ্তাম! উৎকষ্টিতা হইয়। ছুই হস্ত দ্বারা তদ্রার দক্ষিণ 

হস্ত ও শৈব্যার বামহস্ত গ্রহণ করিয়া এ অগ্রে আগমন 

করিতেছেন ॥ ২৮ ॥ 
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( নেপথ্যে ) বিনীতে রাধায়াঃ পরিণয়বিধানানুমতিভিঃ 

স্বয়ং দেব্যা তল্মিন্ পিতুরিহ নিবন্ধে মুদিতয়া | 
কুমারীণাং তাপাময়মুপনয়ন্ ষোড়শ কৃতী 

সহল্বাণি স্মেরঃ প্রবিশতি শতাঢ্যানি গরুড়ঃ ॥ ২৯ ॥ 

যশোদা। অন্মহে! দেবস্দ একদা সববদোমুহী অণুউলদা। 
পৌর্ণমাসী। পশ্যত পশ্যত, 

দক্ষিণতঃ শীদান্ন। বলিতঃ স্ুবলেন সব্যতঃ স্ফ্ুরতা 

উপচিত-পরমানন্দঃ প্রবিশত্যয়মগ্ররতো নন্দঃ ॥ ৩০ ॥ 

নেপথো। তান্মন্ পিতৃভীগ্মকন্ত নিবন্ধে ইহ রাধাপরিণয়বিধৌ মুদিতয়! 

দেবা। স্বয়ং বিনীতে বিগতং নীতে সতি। অয়ং গকড়ঃ ম্মেরঃ সন 

াঁস'ং কুমারীণ।ং শতাঢ্যানি ষোড়শসহস্ত্রাণি উপনয়ন্ সন পর্বববেদী' 

প্রবিশতি ॥ ২৯ ॥ 

যশোদেতি। আশ্যধ্যম! দৈবস্তৈকদা সব্বতোমুখানুকূলতা । 

পৌর্ধেতি। দরক্ষিণতঃ স্ফুরতা শ্রীদায়! বণিতঃ সবাতঃ স্করতা সুবণেন 

বর্তিতে। শন্দোহ্গ্রতঃ প্রবিশ শীতান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥ 

(নেপথ্যে)। শ্রীরাধার বিবাহবিধাপে অন্ুমতিদানের দ্বার! হথষ্টা দেবা 

প্বয়ং পিতার পণ খণ্ডন করায় কার্যযদক্ষ গরুড় মুদুচান্ত-পুরঃসর মেই 

কুমারীদিগের ষোড়শ-সহশ্র একশতকে আনয়নপৃব্বক পর্ববেদীতে 

প্রবেশ করিতেছেন ॥ ২৯ ॥ 

যশোদ]। কি আশ্চর্য! দৈবের এককালে সর্বতোভাবে অন্ুকূলতা। 

পৌর্ণমাসী। দেখ দেখ, দক্ষিণদিকে শ্দামের সহিত এবং বামদিকে 
গুবলের সহিত হুশোভিত হইয়া পরমাননযুক্ত হইয়! নন্দ পুরোভাগে 

প্রবেশ করিলেন ॥ ৩০ ॥ 

রি পে সপ ছ নে রি 

এনা। ১8001. কত ৮০ 
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( প্রবিশ্ট যথানিদ্িষ্টো নন্দঃ ) 

নন্দঃ। ভগবতি ! চবিহার্ধোহম্মি, চিরসম্ভৃতহ্যা মনোরথন্যা 

পুরণেন। 

( কৃষ্জমালিঙ্গ!ত ) 

ভগিন্যো। 

( পৌর্ণমাসীমন্তরা কৃত্য গোপেন্দ্রং প্রণমতঃ ) - 

নন্দঃ। 

ধসে! পরস্পবস্থ প্রাণাধিক্যং ভজন্তেযো সৌভাগ্য- 

বতো ভুয়াস্তাম্। 

ভগিন্তো রাধা-চন্দ্রীবল্টো। ( পৌর্ণমান্তাঃ পণ্চাৎ তিরোধার়েত্যর্থঃ) 

নন ইতি । প্রাণাধিক্যং মধ্যমপুকষদ্ধিবচলাৎ যুবামিতাধ্যাহাধ্যন | 

০৮০০৮2৬৮28৯ কস 2 হে ০24 

( এ্রন্নপভাবে নন্দের প্রবেশ ) 

ন্দ। ভগবতি! চিরপোষিত মনোরথ পূর্ণ হওয়ান্ন ৪আমি চগ্দিতার্থ 

হইয়াছি। (কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিলেন) 

তগিনীদ্য়। (রাধা ও চন্দ্রাবলী পৌর্ণমানীর অন্তরালে থাকিয়৷ গোপরাজ 

নদকে প্রণাম করিলেন )। 

শন) খসে! পরস্পরকে পরস্পরের প্রাণ অপেক্ষাও অধিক মনে করিম! 

সৌভাগ্যবতী হও | 
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পৌর্ণমানী | 
নিখিল-সতীনাং বুন্দৈররুহ্ধতীয়ং নিরুন্ধতী পদবীম্। 
অনবাপ্তব্রতলোপা লোপামুত্রাপ্যসৌ মিলতি ॥ ৩১ ॥ 

নববুন্দা। 

গীর্ববাণৃধিপতিঃ পুলোমতনয়ামৃদ্ধিং সখা ধূর্জটে- 

ধূমোর্ণামরবিন্দবান্ধবস্থতো গৌরীমপামীশ্বরঃ। 
্বাপ্্ীং চণ্ডরুচিঃ শিবাং মরুদসৌ ন্বাহাং কুশানুস্তথা 

চন্দ্রঃ পশ্যত রোহিণীমুপনয়ন্ প্রাপছ্ভত দ্বারকাম্ ॥ ৩২ ॥ 

পৌর্ণেতি । অরুন্ধতী বশিষ্ঠভার্ধা! নিখিলসতীনাং বুন্দৈঃ সহ পদ্বীং মার্গং 

নিরুন্ধতী সতী মিলতি। লোপামুদ্রাপি অগস্তাভার্যা! অনবাপ্তরতলোপ৷ 

সতাসৌ মিলতীত্ন্বয়ঃ ॥ ৩১ ॥ 

লববৃন্দেতি। হন্দ্রঃ পুলোমতনয়াং শচীমুপনয়ন্ ভ্বারকাং প্রাপদ্ভত | 

কুবেরঃ খদ্ধিং শ্বভাধ্যাম। অপামীশ্বরঃ বরুণঃ | ত্াস্্ীং বিশ্ব কর্মপুক্রীং 
ধজ্ঞাম ॥ ২॥ পু 

পৌণমাসী । নিখিল সতীবুন্দের সহিত বশিষ্ঠপত্বী অরুন্ধতী পথরোধ 

করিয়া এবং শ্রী অথগ্ডিতরতা। অগন্ত্যপত্বী লোপামুদ্রাও আদিয়। মিলিত 

হইলেন ॥ ৩১ ॥ 

নবহ্ন্দা। দেখ দেখ, দেবরাজ ইন্দ্র পুলোমতনয়া শচীকে লহয়!; কুবের 

্বীয় ভার্ষ] খদ্ধিকে লইয়া, পল্সিনীবান্ধব ুর্যনুত যম ধুমোর্ণাকে 

লইয়া, বরুণ গৌরীনায়ী ভার্ধ্যাকে লইয়া, চগ্ডকিরণ স্ৃর্ধয স্বীয় পত্বী 

বিশ্বকর্্াপুত্রী সংজ্ঞাকে, বাধুদেব শিবাকে, অগ্নিদের স্বীয় পত্ধী 

খ্বাহাকে) চন্দ্রদেব রোহিণীকে লইয়! দ্বারকায় আলিলেন ॥ ৩২ ॥ 
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(নেপথ্যে ) 

সৈরিস্থীয়ং স্থগন্ধান্ প্রণয়তি বিবিধানঙ্গরাগপ্রবন্ধান্ 
দামান্যাগ্রে স্থুদামা মুদিতমতিরসৌ ভূরিশো নির্শিমীতে | 
ভঙ্গীভিরায়কোহয়ং রু/চমিহ রচয়ত্যন্বরাণাং বরাণাং 

পূর্ণানন্দাতিঘুর্ণৎ পরিজনগহনা দ্বারকোল্লালসীতি ॥ ৩৩॥ 
ললিতা । বিসাহে ! বাঢ়ং কিদত্থাসি, পুণোবি দোণং সঙ্গম- 

মহুলবদংসণেণ। | 
পৌণমাসী। যশোদামাতঃ! উপস্থিতোহয়ং সর্ববাভিষে কসম্তারঃ, 

নেপথ্যে । পরিজনৈর্গহন! নিবিড় দ্বারক। অতিশয়ং বিরাজতে ॥ ০৩ ॥ 

ললিতেতি । বিশাখে ! অতিশরং কৃতার্থাম্মি, পুনরপি দ্বয়োঃ সঙ্গমমহোত- 

সবদর্শনেন । 

পৌর্পেতি। যশোদামাতঃ ! ইত্যত্র বহুত্রীহৌ মাতৃশবন্ত মাতাদেশে 
বিছিতঃ | 

(নেপথ্যে )। 

এই দৈরিঙ্ধী নানাপ্রকারের সুগন্ধ অঙ্গরাগ সকল প্ররস্তত 

করিতেছে, অগ্রে আনন্দিতমনে স্থদাম! প্রচুর মাল্য গ্রস্থন করিতেছে, 

তন্তবায় বিবিধ উৎকৃষ্ট বস্ত্রের শোভা রচন! করিতেছে, এই প্রকারে 
আনন্দাতিশয্যে বিকলচিত্ত পরিজনগণে পরিপূর্ণ হইয়! দ্বারকানগরী 

অতিশয় উল্লাস প্রকাশ করিতেছে ॥ ৩৩ ॥ 

ললিতা । বিশাখে! পুনরাক্ম শ্রীরাধা ও কৃষ্ণ এই উভয়ের সঙ্গম- 
মহোৎসব দর্শন ককিয়! তুমি অতিশয় কৃতার্থ হইয়াছ। 

পৌর্ণমাসী। হে যশোদামাতঃ! অভিষেকের সমস্ত বস্তই উপস্থিত 
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তদলংক্রিয়তাং প্রথমং রাধয়া সহ পর্বববেদী, ততঃ ক্রমেণ 
কুমারীভিশ্চ | 

কৃষ্ণ । ( সর্ববমভিনন্দ্য জনান্তিকম্) প্রাণেশ্বরি রাধে ! প্রার্থয়, 

কিমহঃপরং প্রিয়ং কববাণি ? 

রাধা । € সানন্দং সংস্কৃতেন ) 

সখ্যস্তা মিলিতা নিসর্গমধুক্প্রেমাতিরামীকুতা 

যামীযং সমগংস্ত সংস্তবব ী শশ্রস্ত গোস্টেস্বরী। 
রুন্দারণা-নিকুপ্তধান্সি ভবত! সঙ্গোহপায়ং রঙ্গবাঁন্ 

সংবৃত্তঃ কিমতঃ পরং প্রিয়তরং কর্তব্যমন্ত্রাস্তি মে 17৩৪ 

রাধেতি। শ্বভাবমধুরপ্রেয়া২ভিরামীকৃত৷ সুন্দরীকুতাঃ। সমগংস্ত সঙ্গত-, 

বতী। যামী স্বশ্থকুলস্ত্িয়ামিতামরঃ | সংস্তবৌ প্রস্তবাধববাবিত্যমরঃ | 
যদ্বা, সংস্তবঃ স্তাৎ পরিচয় ইত্যমবঃ | পরিচয়বতীতার্থত ॥ :৪ ॥ 

অঠএব সর্বপ্রথমে শ্রীরাধার সহিত ও পরে কুমারীদিগের সহিত 

[ব্বাহবেদী অলস্কৃত কর । 

কৃষ্ণ । (সকলকে অভিননান পূর্বক নির্জনে) প্রাণেশ্বরি রাধে ! 
' অতঃপর তোমার মর কি প্রিয় আচরণ করিব তাহ। বল? 

রাধা । ( আনন্দভরে সংস্কৃত ভাষায় ) স্বাভাবিক মধুর প্রেমে মনোহারিণী 

নেই সথাগণ আপিযা মিলিত| হইলেন, পরিচিতা৷ এই ভগিনী চন্দ্রাবলী 

ও শ্বশ্রু গোষ্ঠেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলাম, এই বুন্দাবনের নিকুঞ্ীধামে 

আপনার সাহুত নানারসসম্পন্ন মিলশোতসবও সম্পন্ন হইল,।অতএব ইঞাঁ্ 

পর আমার আর কি প্রিয়তর কর্তব্য অবশিষ্ট থাকিল ? 7 ৩৪1 
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তথাপীদমস্ত,- 

চিরাদাশামাত্রং ত্বয়ি বিরচয়ন্তঃ স্থিরধিয়ে! 

বিদধৃতুর্মে বাসং মধুরিমগভীরে মধুপুরে । 
দধান? (কৈশোরে বয়সি সখিতাং গোকুলপতে ! 

প্রপছ্যেথাস্তেষাং পরিচয়মবশ্থাং নয়নয়োঃ ॥ ৩৫ ॥ 

কিঞ্চ-_ 

যা তে লীলাপদ-পরিমলোদগারিবন্যাপরীতা 

ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ। 

চিরাদিতি। মধুপুর ইতুযুপলক্ষণম্, মথুরানগুল ইত্যর্থঃ। সখিতাং সখ্যতাম্ 
অর্থাৎ শ্রাদামাদীনাম। পরিচয়ং গোচরম্ ॥ ৩৫ ॥ 

কিঞ্চেতি। লীলাপদানাং লীলাস্থানানাম। পরিমলোদগারিণী যা বন- 

সমৃহস্তয়! পরীত! ব্যাপ্ত! ৷ মাথুবী মথুরাসম্থন্ধিনী মাধুরীভিমাধুর্যোব্ তা। 

তথাপি ইহাই হউক, ষে সকল স্থিরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বহুকাল 

হইতে তোমাতে আশামাত্র ধারণ করিয়া মাধুষ্যময় মধুপুরে বাস 
করিতেছেন, হে গোকুলপতে! কৈশোর বয়সের সখ্যত! ধারণ 

করিয়! তোমাকে অবগ্তই তাহাদের নয়নপথের পথবত্বী হইতে 
হইবে ॥ ৩৫ ॥ 

আরও--তোমার লীলাস্থান-সমূহের সৌরভবিস্তারকারী বনদমূহে 
পরিব্যাপ্ত যে মাধুর্যসমূহে পরিবেষ্টিত মথুরানামক ধন্তা ভূমি 



৫৮৬ ললিতমাধবনাট কম্ [ ১০ম অন্কঃ 

তত্রাম্মীভিশ্টটুলপশুপীভা বমুগ্ধান্তরাঁভিঃ 

সম্বীতত্বুং কলয় বদনোল্লাপিবেগুবিহারম্ ॥ ৩৬ ॥ 
কফ্ঃ। প্রিয়ে! তথাস্ত। 

রাধা। কথন্বিঅ ? 

কষ । (স্থগিতমিবাপসব্যতো৷ বিলোকতে ) 

( প্রবিশ্য গার্গ্যা সহাপটাক্ষেপেণ একানংশ। ) 
একানংশা। সখি রাধে | নাত্র সংশয়ং কথাঃ যতো ভবত্যঃ 

শ্রীমদেগাকুলে তত্রৈব বর্তন্তে, কিন্ত ময়ৈব কালক্ষেপার্থমন্যথ! 

তত্র ক্ষৌণ্যাং চটুলো যঃ পণুগীভাবো গোগীনাং মাধুষ্যং তেন মুগ্ধ, 
মস্তরমন্তঃকরণং যাভিস্তাভিঃ সন্বীতো। বেষ্টিতঃ সন) বন্যা বনসমৃহ্থে 
স্তাদিত্যমরঃ ॥ ৩৬ | 

কৃষ্ণ ইতি । (অপসব্যতো দক্ষিণতঃ ) 

( অপটাক্ষেপেণ  বটিতীতার্থঃ। একানংশা যশোদোডুতা। 
বিদ্ধাপববতবাঁসিনী আন্রৈব মথুব্রাভূমিবিহারে ) 

বিরাজ করিতেছে, তাহাতে গোপীভাবে মুগ্ধচিত্া। আমাদের সাহত 

পরিবেষ্টিত হইয়! 'প্রফুল্লবদনে উল্লাগময় বেণুবাদন করিতে থাক 7৩৬ ॥'. 

কুষ্ণ। প্রিয়ে। তাহাই হইবে। 

রাধ।। কি প্রকারে ? 

কৃষ্ণ । (স্থগিতের হ্যায় দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন) 
(সত্বর গাগাঁর সহিত একানংশার প্রবেশ ) 

একানংশা | সখি রাধে! কিছুমাত্র সংশয় করিও না) যেহেতু, তোমর! 

সেই শ্রীমগোকুলেই বর্তমান আছ) কিন্তু আমি কালক্ষেপণের 'জন্ত' 
নক স্পা সি 
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প্রপঞ্চিতম্, তদেতম্মনস্তানুভূয়তাম্, কৃষ্তোহপ্যেষ তত্র গত 
এব প্রতীয়তাম্। 

গার্গী। (স্বগতম্) ফলিদং মে দাদমুহাদো স্দেগ। 
রাধা। (প্রণিধায় বৈবশ্বুং নাটঘতি )। 
গাগী। সহি! সমস্সসীহি সমস্সসীহি | 

রাধা । (€ সমাশ্বস্থ তির্ধ্যক্ কৃষ্ণমবলোকতে )। 

কৃষণঃ। প্রিয়ে! ভূয়ঃ কিন্তে প্রিয়ং করবাণি ? 
রাধা । (সশ্মিতং কৃত্বা) বহিরঙ্গজনালক্ষ্যতয়া আগোকুলমপি 

বশ্বরূপৈরলঙ্করবামেতি | 
শশা পাশ 

»২ টো শশা শশী শী পাটা পাটা ৮ শী? শশী ৮ পেপসি শ পাাশীশি 

ঁতি। ফলিতং মে তাতমুখতঃ শ্ুতেন | 
1াগাতি । সমাশ্বসিভি সমাশ্বপিহি | 
রাধেতি । বহিরঙগজন্রৈলক্ষ্যতয়া তদীয়েঃ স্বরূপৈঃ শ্বন্ত চ স্বূপৈ- 

রিত্যর্থ: । 

অগ্ঠ প্রকারে এই লীলাবিস্তার করিয়াছি অতএব ইহাই ম মনে মনে 

অন্থভব কর, শ্রীরুষ্ণও সেহ গোকুলে আসিয়। অবস্থান করিতেছেন, 

ইহা বিশ্বাস কর। 

গাগী। আমি পিতার মুখ হইতে যাহ। শুনিরাছিলাম, তাহা সফল হইল। 

রাধা । (সমস্ত শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিহ্বল হইলেন) 

গার্গী। সখি! শান্ত হও স্থির হও। 

রাধা। ( শান্ত হইয়া বক্রুদৃষ্টিতে শ্রঃক্ুষ্ণকে দেখিতে লাগিলেন ) 

কৃষ্ণ। প্রিয়ে! তোমার আর কি প্রিয় সাধন করিব? 

রাধা । (মুদুহান্তপূর্বক ) আমর! বহিরঙ্গজন কর্তৃক অলক্ষিত হইয়া 

শ্রীগোকুলকে স্বীয় স্বীয় রূপে বিভূষিত করিয়া থাকিব । 

্। াশশীট ৮ শা টীকা পিসি পেস্তা 2  ীশাাীশা্শাশীস ০ শি টা - 
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কৃষ্ঃ। শপ্রিয়ে! তথাস্ত, তদেহি ন্বস্থাস্তবাভ্যর্থনামবন্ধ্যাং 
করবাম। ( উতি সর্বৈবরাবৃতো নিক্ষান্তো ) 

( হতি নিক্ান্তাঃ সর্বেব ) 

॥ % ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবনাটকে পুর্ণ মনোরথে। 

নাম দশমোহঙ্কঃ 7% 0১০ ॥%॥ 

নাটকে সমুচিতামপীশ্বরঃ স্বৈরম প্রকটয়ন্ন দাত্ততাম্। 
আত্র মন্মথমনোহরে! হরিলীলয়া ললিতভাবমাঘযৌ ॥ 

॥ ক্ষ ॥ ইতি শ্রীললিতমাধবাখ্যং নাউকং সমাপ্তম 0 % ॥ 

কৃষ্ণ ইতি। তব স্বন্ুশন্দ্রীবলা। অভ্যার্থনাং যুন্মৎপাপিগ্রহণরূপাম্ অবন্ধ্যাং 
সফলাম্। 

॥ *॥ ইর্তি শ্রীললিতমাধবনাটকে পূর্ণ ৷ গোপীনাং কৃষ্ণকর্তৃক স্বপর্িণয়- 
রূপে। মনোরথো! যত্র সঃ) পুর্ণমনৌরথে! নাম দশমোহঙ্কঃ ॥ ** ॥ 

নাটকেতি । উদ্দাততাং উদ্বাত্তনায়ক তাম্। ললিতং লালিতাম্। 

॥ *॥ ইতি শ্রীললিতমাধবাখ্যনাট কটিপ্ননী সম্পূর্ণ 10 
স্পা শশী শীীশীশীীশীরীশ্ শীট শা শপ পাশা শশী শা পাটি শত সপে পাপা শি 

কুষ্ণ। প্রিয়ে! তাহাই হইবে তবে এখন আইস, তোণার ভতগিনীর 

প্রার্থন সফল করা যাউক | 

( ইহা বলিয়। সকলের দ্বার। বেষ্টিত হইয়। উভয়ের প্রস্থান ) 

(নকলের প্রস্থান) 

ইতি শ্রীললিতমাধব নাটকে “পুর্ণমনোরথ” নামক দশম অঙ্ক সমাপ্ত ॥১০॥ 

এই নাটকে মন্মথমনোহারা শ্রীহরি স্বীর ইচ্ছান্গরূপ সমুচিত উদ্া্ড 

নারকতা প্রকাণ কগ্সিয়! লীলা দ্বারা ললিতভাব প্রাপ্ত হহয়াছেন । 

ইতি শ্রাললিতমাধব নামক নাটক সমান্ত। 



পরিশ্িউ 
পুর্ণ কলাচতুঃষ্ট্যা লক্ষণৈভূ ঘণৈরপি। 

ভজন্ত শ্রিতগান্বর্ববং ধারা ! ললিতমাধবম্। 

নন্দেযুবেদেন্দুমিতে *% শকাব্ে 

শুক্রস্থ মাসস্য তিখো ঢতুর্থ্যাম্। 

দিনে দিনেশস্ হরিং প্রণম্য 

সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধম্। 

পূর্ণমিতি ৷ পুব্বোক্তয়া কনাচতুংবষ্ট্যা লক্ষণৈনটকলক্ষণৈঃ। পক্ষে, 

থাত্রিংশল্লক্ষণৈঃ ৷ ভূষণৈঃ নাট কতৃষণৈঃ। পক্ষে কৌস্তভাদভূ ষণ্। 

শ্রিতাঃ গান্র্ববাশ্চতুর্থ। নাটকোক্তী যেন স তম পক্ষে, শ্রিত। গান্ধর্বব! 

বাধা যেন তৎ। 

নন্দেতি। দত্ুদ্দশশতোকোনবষ্টিশাকে । টোভমাসম্ত চতুর্থ্যাং তিথো 

হুর্যযবাপে প্রবন্ধং গ্রন্থম্। 

7 ভে ধারগণ 1 চত্রুবষ্টি কণা দ্বার পারপুর্ণ, সমস্ত নাটক- 

লক্ষণের দ্বারা ও অপক্ষারের দ্বারা ভূষিত গান্ধব্ববিদ্ঠা-পর্পুর্ণ এ 

ণলিতমাধব নাটকের অনুশীলন ককন। পক্ষান্তরে, ভে ভক্তগণ । 

আপনারা চতুঃষষ্টি কলা-পরিপূর্ণ সমস্ত সল্পক্ষণে ও কৌতুকাদি ভূষণে 

ভূষিত শ্রীরাধকার মহিত মিলিত ক্রীড়াশীল শ্রাকৃষ্ণের ভজন৷ 

করুন! 

চতুর্দ4 শত উনষাটু একাব্দেঃ জোষ্ঠ মাসের চতুথী তিথিতে 
ববিবারে শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়। আমি ভদ্রবনে এই নাটক সমাপ্র 

করিলাম। 

* নন্দাক্গবেদেন্দুমিতে, ইত্যপি প152। 



৫৯৩ পরিশিষ্ট 

তটস্থেনাপি গন্তীরে রসমোতসি যন্য়া। 
সর্ববতোমুখমা কীর্ণং তত ক্ষমধ্বং মনীধিণঃ| 

তস্থেতি। গম্ভীরে রলম্োতদি ত-স্থেনাপি ময় যৎ সর্বাতোমুখং জলম। 
কবন্বমুদকং প্াথঃ পুফরং সর্বতোমুখমিতাযমরঃ| পক্ষে) সর্ধত্র জোতপি 
মুখমাকীরং নিক্ষিপ্তমিত্যর্থঃ। 

হে মনীষিগণ ! এই গন্তীর রসআোতেরু তটে অবস্থিত থাকিয়! 

আনি সর্বতোমুখ হইয়া যাহ বর্ণনা করিলাম) অথবা এই গম্ভীর 

রসআ্োতের তীরে থাকিয়া যে জল নিঙ্গেগ করিলাম তাহ! ক্ষমা 

করুন। 

স্মাও 



| 










